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జంధ్యాల పాపయ్య శ్రా 

ఆంధ బుక్ హొొసి 

నులాన బా జాతు 

సా ఆసా వాచా దక్కు క్ 

లో 
(పకాగకులు 

జనరల్ పద్హిషర్సు గంంటర5ారు 
డ్ 



పథమ ముదణషు 

(ఎతులు ౧౦౦౦ 



ఆ్మో 

ఇత్ర కల టే లం 

ఈ కృతి బాణుమహాకని కృతికి భావానుకృతి. 

బాణు (డు సంస్కృత సాహితాంచార్లుం (డు. 
టం. ఫీ 

ఈయన కావ్యములు రసజ్ఞమండలి హృదయ 

ములలో (పత్యేక స్థానము సంపాదిల చుకొన్నవి. 

బాణుడు అజప నత్రాబ్తముస భారతావనిని 

పాలించిన హర్షపర్ధనుని యాస్థానకవి, 

ఈ కవి కాదంబరి అమరభారతి చెతి రమణీయ 

రత్న విపంచి . కాప్యశ్రికి కమనియ కాంచి, 

పండితలోకములో దిని కఖం డఖ్యాతి గలదు, 

“బాణొచ్చివ్టం జగత్సర్వంగ”అని యుఖియుకో క. 

ఇందు నిబద్దమైన కాదంబరి మహా శ్వేత్రల 

చరితము పవ్శితము. హృదయంగమము. 



ఇందలి పర్లనము లుదాతములు. సంభాషణ 

ములు సముజ్ఞ అలములు, గెలి గంగాతరంగిణు. 

దథాకల'*న స వో థా ల్పన మత్యద్భుతము. 

రాదంబరి మహాకాప్యము. దీనిని విలెసంత 

సులభఇలిలో తెని(గించి విద్యార్థుల రురు 

గంకల్సించితిని, ఆ (పయత ఫలితమ ఈ 
99 

“కల్యాణ కరాదంబది. 



క ల్యాణ కావలటన 

(పథము ఐితాసము 

(శ్రీనుంతమగు ఏదిశానగరమును రాజధానిగా 

'బైసికొొని శూ దకుండను మహారాజు మాళన బేశమును 

'బాలించుచుండెను.. ఆ మహీపతి యఖలనంపదలకు నొల 

వొలమొ, నిఖిల విద్యలకు నిలయము, రాజనీతి కలంకర 
రు రా 

మై, రసజ్ఞత కుదాహరణ మె, బుదియందు బృహస్పతిని, 
a. యా న 

ఫోగములయందు దివన్పలిసి, సౌందర్య్భమున రతిపతెనసి, 

సౌభాగ్యమున రమాపతిని మించి _పకాళిం చెను. 

ఆ వహీ నేత యొకనాంటి _పొతఃకాలముసన బంధు 

మి! త పరివృతుండై డ్ J సమ. స్త సామంతి పరివారన నుత వె 

పిండు పేరోలగంబుం డెను. 

అప్పుడు |ప్రతీహారి చను'దెంచి వినయ విన మ ముఖయొ 
ముకుళితకరకమలములతో “ పభూ! రత్న బంజరములో 

రామచిలుక నుంచుకొని దశ్షి ణాపధము నుండి చను'జెగ 
చిన యొక మాతంగకుమాారి ద్యారమున నిలబడి 
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యున్నది. విశేష విన్గయాస్సదమగు నీ విహంగ రత్న 
మును |బభునులవారి పాదన సన్ని ధిక6 గ రాజస 

దర్శనమునకై. నిరీక్లించు చున్నానని నిన్న వించుకొను 

చున్నది. అని పల్కి. యూూారకున్న ది. 

కుతూహల జనకము లగు (ప్రతీహారి వాక్యము 
తాక రించి శూ దకమహారాజు సభామందిరము నందలి 

సాముత మండలేశంరుల యాననము లనలోకించుచు 

“ఇందు దోష షమేమున్నది, వంటా (ప చేశ] మసుము” అ 

యనుఖజ్ఞనాసం గెను, 

(పతీహారి రాజాజ్ఞ శిరసావహించి మాతంగకుమారిని 
కొలువుకూటములోసికిం గొనివచ్చినది. మాతంగక న్యయు 

మహా రాజున కల్లంతే దూరమున నిలువబడి హాచ్చరిక 

కొజుకు తన చేతిలో నున్న వ్మేతదండముతో నభాకుట్టి 
నుమును గట్టిగా (మోగించినది. 

ఆ శబ్దము వినంబడినంత నే నభానదుల ఏక్షణము 

లస్నియు నొక్క_మాటు మహారాజు ముఖమండలము 

నుండి మాతంగకుమారీ వదనబింబము పె (వాలినవి, 

మూతంగకువమూరి చీలముండల వజుకు _వేలాడు స్ 

వర్ణ కంచుకమును భరించి యెజ్జసి నులిముసుంగు నొయ"ా 

రముగం గప్పుకొని యుండెను. కంఠము నందు కమనీయ 
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ముకాహారములు కాంతులీనుచుం డను. నయనములు నవ 

నవోత్ఫుల్లము లగు నరవిందముల యందమును పుణికి 
వుచ్చుకొను చుండెను. నిద్దంపు సీలిముంగురులు ఫాల ఫల 

కమునం చారాడు చుండెను, (శవణావతంసముగ సంత 

రించిన చందనపల్ల వము లందములనొెలిశించుచుం డెను, 

మనోహరమగు తనూలావణ్యముతో సామౌత్క_రిం 
చన జగన్నోహిసి నలె నున్న యా యన్నులమిన్నను 

శూ దక రాజేందుం6 డనిమిషలో-చ నుండ యవలోకించి 

విరించి సృష్టినె పుణ్యమునకు వినయ మ౧ దను. అంతలో 

; శవణావతంస మించుక జాజు నవిలానముగ వసుమతీ 

నల్ల భునకు నందన మొనర్చి మాతంగకుమారి మిణికుట్టి 
వుముపై నుపవిష్టురాలయ్యిను. 

ఆము వెంట నచ్చిన నృద్దనాతంగ.ఉ డో ికింతి ముందున 

3దుదెంచి రత్నపంజరము సందలి రామచిలుకను రాచేం 

:దునకుజూవి “దొరా! ఇది చాల చ్నిత్రమెన చిలుక, 
నై శంపాయనమను నామ ధేయముగలది. సకల శాన 
ములు దీనికి? గరతలామలకములు, అటువది మూరు కళల 

యం డాతటీ తేటినది. .పరిహాన నంభామణములం భాండి 
త్యము గడించినది. నీతికథలకు నిధి. నసుఫావితములకుం 

బెట్టినది పేరు, నంగీతమున నందెవేసిన చేయి, సాహితి 

మున సాటిలేనిమేటి, నమ స్త రత్నములకు రత్నాకరుని 
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చందమున నీ శుకరత్నమును స్వీకరింప ేవరవాశే 
యోగ్యులని నిశ్చయించి మా మాతంగ రాజకుమారి 
దీనిని ప్రభువుల పాదనన్నిధికి. గౌనివచ్చినది. ఏలిన వారీ 
బహుమానమును పరి గహీించి మ మ్మనుగహింప వేడు 
కొనుచున్నాను” అని శుకపంజరమును భూ దక భూపా 
లుని ముందుపెట్టి వెనుక శేగి నిలుచుండెను. 

వెటనే యా విచిత విహంగము మహారాజున కి 
ముఖమె నిలబడి దక్షిణ చరణము పైకెత్తి జయశేబ్దము 

నుచ్చరించి సుందరము, సువముధురము, సున స్పష్టము న. 

స్వరముతో నా యుర్వీపతి ను ద్రేశించి హృద్యమగు నొక 
పద్యమును పఠించినది, 

సార్వ? "ముం జా పద్యమును విని సంభ మాశ్చర్య 

భరితుంతై. సమోపమందున్న కుమారపాలితుం డను 

నమాత్య శేఖర నవలోకించి “ఆర్యా! ఈ వింత శకుంత 
మెంత నిన్నపష్టముగా. _బద్నుమును బకఠించినది, . ఇందలి 

యనంక్తీర్లమగు వర్ణోచ్చారణమును నహజమగు సర 
మూధుర్యమును స్త ర్రించితిరి గదా! ఈ క్రీరమునకుం గొల 

నంస్కా.రమును నమయోచిత (పన్ఫ. త్తి తీయు న చ్చెరువు 

గొల్పుచున్నవి. దీనిసాప్తాతీనంపద శాఘనీయము. దశ్నిణ 
పాదము మైశెల్తి ఫ్రె జయతే బ్బము నుచ చరం: మతి పద్యము 

పశించినది, లు. పళువులకును, భయాపహార 
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నిచాదులు సూత్రనే తెలియునని విందుము. ఈ నుక 

వృ త్తాంతవ ము నోద్యముగ నున్న ది”అని పలికెను. 

కుమారసాలిత సను మందహానముతో మహారాజు 
సవతోకరలు తతో చా నచిం కాను, “రాకా! ఇం డాశ్చర్య 

నుమున్నది ? శుకశారికాది శకుంతములు కొన్ని విన్న 

పలుకుల'నే పునరు క్షములు గావించు నను విషయము 
దేవరవా శెబుంగుదురు, ఫురువ (పయత ముచేం గాని, 
పూర్వజన్న నంస్కొ _.రమువేం గాని విహంగములకు సుత 

మిట్టి విజ్ఞాన నిజేషములు (పా_ప్రించుట విచిత్ర విష 

యము కాదు. ఫురాణ కాలమున మనుష్యులకు వలెనే 

శుకములకు సైతము పరిస్ఫుటమైన వాకు). కలిగియుం 

డెడిదంటట, అనంతర ముగి, ేవుని శాపమునలన శుకముల 

కస్ఫుటాలాపమును, కుంజరములకు జిస్వ్వోపరిన_రృనమును 

(పాష్వంచిన నని పండితులు పలుకుదురు.” 

పు కమ: నతి యిట్లు వచించు చున్నంతలో మధ్యా 

హా, శంఖధ్యనులు పతన, అంత భూ దక మహా 

జాం స్నానసమయము సమాసన్న మగుబచే నభచా 
లీంచి సామంత రాజలోకమును నీడొ,_లిప మాతంగ 

కుమూరెని వ్మిశమింపుమని ముదలయిడి, శుకరత్నమును 
కుం ౧తము లోసిశి. గొని పొమ్మని తాంబూల కరండ 
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వాహిని కనుజనొనంగి కతిపయపరివార పరివృతుం౫ 

యభ్యంతర మందిరమును (బ వేశించెను, 

అనంతర మ మృహారాజు సులీతలములు, సుగం 

బంధురములు నగు జలములతో స్నానకృత్యము నిర్వ 

రించి పాముకుబునము వంటి నేలిదున్యలువలు ధరించి, 
నొంతపూతములగు నుదకములతో నహాస్క_రున క ర 

మొనణి, చేవగ్భహా పామును (బ వేశించి, మహో + బేవు వ. 

థెంచి యగ్న కార్యములు వ. మృగమద చందనాను 

లేపము నందుకొొని, మాలకీకుసుము మాలికలు సేసి, 

(సేమభాజనులగు రాజకుమారులతోం గలిపి భోజన 

మొనరిం చెను, 

అనంతరము కి ర్ఫ్పూర తాంబూలము సేవించుచు పీ, 

పాన్పు పె విశ్రమించిన శూదకమహారాజు కుతూహల 

ముతో (బతీహఃరి,) గాంచి యంతిపఫ్రురము నుండి “౯ వెశం 

పాయనము”ను గొని రమ్మని యూర తం ను 

(పతీహారి “చి త్తి మని |పభువునకుం (బణామము 

భొానర్సి ముహూర్త ర మూతములో మహారాజు నన్ని ధిక్ 

వైశంపాయన శుకమును దీసికొని వచ్చెను. శూ(దక 
భూపతియు శుకరత్నము నాలోకించి “యంతఃప్రురమున 

నభీష్టములగు వస్తువుల నారగించితివా? ఆహారము 
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రుచించినడా % అని (పశ్నింప వై శంపాయనము వసు 

మతీ వల్లభునితో నిట్లు వచించెను, “మహారాజా! 

అంతిపురియందు నే నారగింపని చేది కలదు? కమ్మని 

జంబూఫల రసమును కోడుపునిండ గోలితిని, సింహ 

నఖముల చేం జీల్చబడిన ఏనుగుల కుంభ సలము లందలి 

ర_క్షరంజితములే న ముకాఫలముల నంటి దానిమ్మగిం 

గింజల గంటు వెట్టతిని, (దాతమాఫలముల రుచిచూచి 

తిని, అమలకముల నారగించితిని, ఇన్నియేల?! రమ 

ణీయమూూ ర్తులగు రాణుల పాశికమల సంస్పర్శనముచే 

నన్ని స ములును నమృత మయమ్ములె ఆప్యాయన 

ములుగ నున్నవి. 

ఈ విధముగ బలుకు చిలుక నవలోకించి మహారాజు 

“వై శంపాయనా! సీ చరిత్ర మామూలాగ మాలకించు 

టకై హృదయ మువ్యిళ్లూ రుచున్నది, సీ చేచేశమున 
జన్మించితివి నీకీ నామకరణ మొనర్చినవా 'రెవ్యరు? 
నిన్ను గన్న జననీజనకు లెచ్చట + ఆమ్నాయముల 

నెచ్చోట నభ్యసించితివి ! శా న్తృముల నెయ్యెడం జదివి 

తివి? ఈ విద్యా భాగ్యము నీకు జన్మాంతర సంస్కార 

ముచే పాప్మించెనా ? వర్మపసొాదముచే లభిం చెనా? లేక 

విహంగ వేషము ధరించి నచ్చిన విద్భాధరుఃడవా? 

పూర్వ 'మెచ్చట నుండువాండనవు ? ఇప్పటి సీ వయః పరి 
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వూణ మెంత? జంజరబంధ మటు పావ్రంచెను! మాతం 
aa) 

గకుమారి శేరీతి నశమెతివి ? ఇచోటి కెటు నచ్చి తివి? 
OQ కా. aa) Ww 

నమన మును నవి నరముగ నచింపుము” అనుటయు 
నల న ల 

నొకింతకాల మేదో ధ్యానించి ఫుక్రరాజు మహారాజుతో 

దుష పలిశెను, క 
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మహీీపాలా! ఇది బాల యద్భుతమైన కథ, విన వేడుక 

గలచేని మనవి చేయుచున్నా నాకర్షింపుండు. 

వింధ్యారణ్య మధ్యమున విశాలమైన దండకారణ్న్యము 

విరాజిలుయుండును. అందు గోదావరీ తీరమున నత్వంత 

పవితమగు నగస్తా్యాథమ మలరారును, వ ముసీల్టద్రుండు 

మహేం. దాది "జేవతాసీకముచేం [న సమస్త 

సము[దోదకము నొక్క (గుక్క_గా (ోలెనో, ఏ బుమి. 
చంద్రుడు 'మేరుపర్వతముమిోంది. వై రముచే దినకర 
గథనిరోధముగావించిన వింధ్య శెలమును వినయ విన 

మితముచే సెనో, (1 దయాసాం[దుండు సాధుజన బాధా 

కరుండగు వాతావిరాతుసుని తన జఠరాగ్ని కింధన 

మొనర్చి లోకముల శోకమువాపెనో, ఏ తపస్వి 
శిరోమణి ఏకైక హుంకారరవము దురహంకార 

దూమితుండగు నహుషుని స్వర్ల్షభష్టుని_ సలిపెనో, 
ఆ యగన మహాముని మహాత్యము నర్జ్మింప నెవ్వ 

రికి సాధ్యమగును ? ఆ తాపసోతృముని యగర్తాంగ 

లక్ష్మి యగు లోపామ్ముద న్యయముగ _ పాదులు చేసి 
దోసిళ్ల తో జలములు వోసి సుతనిర్వి శేషముగా పెంచి 

2 
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పెద్ద వేసిన నానావిధ మహేరుహాములతో నొప్పు నయ్యా 

(శమ మనన్యాద్భశ మై విరాజిక్లును. వీతృ వాక్య పరి 

పాలనమున శై (శ్తీరామచ స దుం ES వీశాలక్షుణులతో 

నరుణజెంచి కొంతకాల మచ్చటనే పంచవటి యందళల్ 

పర్ల శాలలో. గాఫురముండెను. అలనాడు జనక రాజ 

కుమార సానురాగములగు పాతప లనములతో దూరాం': 
కరములు దినిపించి పెంచిన కురంగము లీనా౭టోని వగా 
కాలమున కాలనేఘముల గఎ భీర గ స్రైారావము లాలకించి 

నంత నే దశరధనందనుని ధనుస్తాంకారములు దలంచు 

కొని చంచలములగు నే తాాచలముల చాప్పుబిందువు 

లొలికించుచు దశదిశలు బరికించుచు _ లేంబచ్చికలు 

న్పృృశింపవు, 

మహామహినాన్వితమగు నయ్యగ స్యా శ్రమమున 

క్ర ల్రంకదూరమున (పఫ్రుల్లములగు నుత్సలముల తోడను 

సుగంధ బంధురములగు సౌగంధికముల తోడను, మక్ 

రందబిందునిష్యుందములగు నరవిందములతోడనునిండి కల 

హంనబ్బందముల వీహారములకును, చక నాక మిథుస 

ముల సంచారములకును, . మధుకరకులముల మంజుల 

గానములకును ను యనుపమాన మై, పంపాభిధాన 

మైన పగ్నాకర ముండు (పకాశించుచుండును, 
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ఆ నరోవరమునకు పడమటి పార్శర్థమున వింధ్యగిరికి 

"వేడుక చెలికాని వలె దండ కారణ్యమున కంతటికి దండ 

నాయకుని వలె నఖల ననన్సతులకు నధిపతివ లె మహో 
న్నతమై సువిశాలమై యొక శాల్టలీవృషెము వెలయు 

చుండును, 

దురారోహ మగు నా ధరారుహము కొమ్మల 

యందును, కోటరముల యందును నానాదిక్కు_లనుండి 

నచ్చిన శుకకుటుంబములు నీడంబులు నిర్మించుకొని నిర్భ 

యముగ నివసించుచుండును, ఇ ట్రనంఖ్యాక ములగు 

కీరము లాఖూరుగస మూానిషపె పి 6 గాఫ్రరముండి (పతిదిన 

మును _ప్రత్య్యూపషముననే లేచి యాహారార్గ మాకసమున 
"చారులు దీర్సి పోయి యచ్చటచ్చట లభిం చినవాసాదిని 

కులాయముల .లోోని పసికందులకు షలువిధములగు ఫల 

రనములను, పంటకంకులను చంచూఫుటముల సిటికించు 

కౌ వచ్చి తినివించుచు తమ(పియ నంతానముల నంటి 

పెట్టుకొని రాత్రులు గడువుచుండును. 

అందొక కోటరమున సతీనమేతముగ నివసీంచు నా 

జనకునకు నే నొక్క_ండ నే కుమారుండను జన్మించితిని, 
దురదృష్టవంతుండ నగు నేను జన్మించుచుండంగ నే నా 

జనని ప్రసవబాధ భరింపజాలక పరలోక గతురాళలై 
నది  మునలితనమున నంపా _ప్పమెన (వీయావియో 
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గముచే నత్యంతళొ క్యాకాంతు. డయ్యెను. నాతండ్రి 
యెళ్లుట్లో దుఃఖమును దిగమింగి నన్ను పెంచుటలో 

నిమగ్నం డయ్యెను. పంగుముదుసలి యగుటచే పరి 
భమించు శ క్లీ చాలక. పరపక్షీ కులాయముల నుండి 

చేలరాలిన . ఫలశక లములను బియ్యపుగింజలను మెల్ల 

మెల్లగ నేటికొని వచ్చి నా కిచ్చి నేను భుజించిన 

తంత శ్లేషించినడానితోం దాను కడుపునింప్రు 

కాసి “ర సాగించుచుండెడిఐ చూ 

ఒకనాడు తెల్లవారి చరద దాద్దెక్కె_ను. ఆ సమ 

యమున కాంతారమందలి సకల జంతు నంతానములకు 

నంతాపకారణమై మృగయా కోలాహలము (శ్రవణ 
గోచరమయ్యును, అతి భయంకరము, నృశుతపూర్యము 
నగు నా ధన్ నా చెవులు (బద్దలు స చేసినది, నేను భయ 

నిహ్యలు(డ నై గడగడ వడంకుచు సమోపవ రియగు 

జనకుని జఇెక్క_ల చాటున నక్కి_తిని, 

అనంతర మూ కాంతార"' మంతయు నిటి భయానక 

శబ్బములతో నిండిపోయెను..“ఓరీ ! అదిగో 'తామరపూల 
పరిమళము - మదగజములు మధించుచున్న వి కాంబోలు! 

అల దే తుంగముస్తల సుగంధము - వనన రాహములు 

తవ్వుచున్నవి ee అదిగదిగో! యాకొనము 

నెజ్ఞనిదువూరవ ముఅడవిదున మలు నల్భీక ములను hoe 
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లళోంగుమ్ముచున్నవి కాబోలు ! అల్లదిగో జింకల 

మంద! అదిగో మయూరమండలి! ఈ వృత వూరోహిం 

పుండు ! ఆ దిక్కు, దర్శింపుండు ! ఈ శబ్దము నాక ర్షింపుండు ! 
చాపముల నందుకొనుండు ! డాగరూకులై వసరు! 

కాగ తమల నుసికొల్పుండు | 1” అను నా వక కోలా 

హలము నాలకిం చితిని, 
గ్గ 

అంతంగాంత సేపటికి శరతాడితములె న నా 

గర్జనములతో, భయ(భాంతములైన దంతావళముల 

ఘీంకారములతో, _మరణోన్నుఖములైన హారిణముల 

కరుణన్యరములతో, తరుశిఖరముల శకెగురు పశ్షి బృంద 

ముల అెక్క_్లల మోతలతో , నొయర ఇ్య భాగ మంతయును 

నల్ల ర్ ల్లోల మయ్యెను, 

అంత మటికొంత కాలమునకు కోలాహల ముప 

మించి మధనానంతరము (ప్రశాంతమైన పయోనిధివ లె 

వరించి వెలసిన స ల, నయ్యర ణ్యము 

సిత మయ్యెను, నేనును బాలు ్వచాపల్యము _పీశేప 

ఫలి దక్కి కొతుకాయ త్ర చిత్తముతో “*నిదియీమా? 

యని తండి జెక్కలనందున నశ్కీయే యాదిక్కునకు 

నిక్కి చూచితిని, 
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అంత ధరణీతలమునకు దిగివచ్చిన దండధరకింకర 

నికరమువ'లె, పాతాళము 'ేదించుకోని బయలువడీన 
రక్క_సిమూకన లె సింగినుండి (వాలిన కాల మేఘ శకల 

సమూహమువలె, ఏకత నమాగతమైన పురాతన 
పాపకర్శ ఫుంజము నలె, మడువునుండి వెడలిన యడవీ 
దున్నల దండునలె కానన మంతయు గాథాంధకారము 

నింప్రుచు నత్యంత భయంక రమె యనంఖ్యాక మై యున్న 

కరాతసేనానీకమును నందర్శించితిని, 

అ మహా. న మధ్య భాగమున నవయావన ఏ రాజి 

తడ జన్మాంతర మండిన ఏకలన్యుండో క వింధ్యపర్వ 

గము "వంవుడు బడ్డ యో, యమధరగ రాజు నవతార వెరా 

కలివ్రురువుని కల నారమముక నొ ప్పెడుోమాతంగులి 

డను శబరచమూపతిని గనుంగొని భయాకులహృదయ 

ముతో నే నేనుమియో దలపోయు నంతలో నాసేనాపతి 
చయూశాల్భలీవృవ.మ్ముకిందకు వచ్చి, శమదీర్చుళొనుటకై_ 
జరిజన పరికల్పితమగు ప న్లివశయ్య పె నుపవిష్టుడ మయ్యెను, 

అంతలో మటియొక ౫ నికుడు నతగర గమనమున 

సరోవరములో. _బవేశించి పెడు పద్మునాళములను 
"బట్టుకొని నచ్చి కేనాపతికిం గానుక వెళ్లెను చమూ 

సతీయు చం(ద కళలను దిను రాహువు వలె నామృ కాళ 

నాళములను భుజించి, చల్లని జలముల (గోలి, కొంతతడ 
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వచ్చట వి శమిం చెను, అనంతర మపగతశముం డై 

నమ న్తచమూననేతముగ 'వేజొకదెనకు వెడలిపోయెను. 

కిరాతు లందబు వెడలిపోయిరి. కాని యొక వృద్ధ 

క'రాతుడు మాత్రము తనకుం గావలసిన మాంసము 

లభింపనిం జేసి వెనుక జిక్కి. యా తరుమూలము నంటే 

'తారాడుచుండెను, తనవా రందజు తరలివపోవుట 

చూ+చి యాజరఠశబరుండు కుటిల (భుకుటితో, |కూరవీకు. 
ములతో మాయాయునులు [గోలువానివలె నాయవసీ 
రుహము నామూల్నాగ  మాలోకించెను, ఆ దుష్టుని 
దృష్టి పాతములచే గూండ్రయందలి శుకకుటుంబములకు 

ప (పాణములు పైనలేచి పోయెను, 

నిష్కురుణహృదయులగు ఘాతుకులకు దుష్క_రక ఖత్యే 

నేమున్నది? ఆ దురాత్ముం డయ్యననీరుహూము నతినె ఫు 
దా 

ణముగ నారోహించ్చి గహాండ్లు పరిశించి, కోటరములు 

గాలించి, శాఖ లనేంపించి పసికూనలనక, ముసలి వగ్గు 

అనక పచ్చివాలెంతలనక చేంజిక్కిన చిలుకల బట్టుకొని 

పుట్టిన వగుటచే నెత్తురు ముద్దలవ లె. గన్బించునవియు, 
స ~” అస తొక్కలు రాక పోవుట (కొందమ్మిి మొగ్గలవ తె నొప్పు 

నవియు నవ్వు డప్పుడే కొంచె మొడలు చేసి జిల్లేడు 
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కాయలనలె. గానవచ్చునవియు నగు శుకశాబకము 

లను బూరుగు పిండెలవ తె నేలపై దూసి పోసెను. 

ఆ కిరాతహూతకుండు నమిోపించుచుండ మదీయ జన 

కుడు కంపమాన గాతముతో 'నేతముల నావ్ప 

బిందువుల నించుచు నితిక_ర్తవ్యతా మూథఢుండ్రై, 
యా యపాయ సమయమున మజశియొక యుపాయము 

దోంచక నన్ను తన పక్షముల చాటున భద్రముగ దాచి 
యుంచెను. వాండు మెల్ల మెల్లగ మేమున్న కోటర 

మును జేరి పాముపడగవలె భయంకరమెన వావ 

హన్తము చాచి, మాటిమాటికి నోటితో. గొజకుచు 

గాం తే ప యణ చుచున్న నాతం్మడినిం బట్టుకొని మట్ట" 

సెకెను. ఆయున్హాయము "సేవించి యుండుట వలనను, 

అత్యల్ప థరీరుుడ నగుట వలనను, భయముచే ముడుచు 

కొని ముదయె తండి ఇెక)_ల సందున నకి _యున 

నేనా రకో)_సుని మ i స్ట 

ఆ పాపాత్ము. డపగత[ పాణుండై న నా జనకు నభో 
ముఖముగ (గీందయబడ వె చెను, తండి యొడిలోం దల 

దూర్పుకొనియున్న నేనును తం_డితోయాటుగ నే ధరణ 
తలముపై6 ఒడితిని, కాని నా యాయుర్హాయము గట్టిది. 

కన్నులు విప్పి చూతును గడా సుడిగాలి. గుప్పవడీ 
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యున్న యొండుటాకుల కుప్ప్టపె ( ఇడియుంటిని. ఆ కారో 

ఇమున నా శరీర మే మాతమును చెక్క. చెదర లేదు. 

ఆ దుర్మార్గం డా యనసీరుహము ననరీోహించు 

నంతలతో వాని కనుగప్పి కన్నతండిని విసర్జించి, అప్పు 

డప్పుడే యంకురించుచున్న ఆెక,_లతో STE 

లుదు నమోపమందలి తమాల తరుమా౭లమును చేరితిని, 

అనంతర వమూాశినాతులయు నృతుమునుండి దిగి గతా 

సువులె క్షితితలమున పజుచినట్లు పడియున్న పక్షీ సమూ 

హాములను పర్లవుటముల నుంచి లతాపాశములతో 
బంధించి శబర న్యముచనిన మార్లమున నే చక చక సాగి 

పోయెను, వాయు చనిన యనంతరము వితృమరణదుఃఖ 

తుండనగు నాకు మిక్కు_టముగ గాహమయ్యెను, వీపాసొ 

పీడితుండనగు నేను కొంచెము కొంచెము మెడనెత్తి 
చంచల నయనాంచలములతో దిశ లవలోక్ంచుచు, చీము 

చిటుక్కు_మన్న వాండు మరల నచ్చుచున్నాండసి యులికి 

బుడుచ్చు _పాణము లజ చేతం బెట్టుకొని యాతవమాల 

మూలమునుండి సలిల సమీపమున కరుగం (బయట్నించి 

తిని. అక్కలు సరిగ రాకుండుట చేతను పట్టుమని పది 

యడుగులై న పెట్టలేకుండుట. చేతను మాటి సూటి! 

ముందుకు బడుచు మరల లేచుచు నామయాసముతో 
నిట్టుర్పులు నిగుణ్సుచుంటిని. 

3 
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అచ్చటి కనతిదూరమున శే జూభాలి మహాముని 

యాాశమ మున్నది. అందుండి ఆయన కుమారుడగు 

హారీతుంస నమవయసు్క.లగు నుయమి కుమారులతో 
సరోవరమున స్నానము చేయుటకై. యయా మార్షమున నే 

యచ్చో టికి వచ్చెను. మహాత్ముల మానసము mee 

SP అతి కరుణార్హ్రములు, ఆ పహోరీతిముసి 

కుమారుడు. దుర్చశలో దురపిల్లుచున్న నన్నుంగని 

దయార్త్రహృదయుం డై సనమిపమందున్న బువీకుమూ 

పనితో నిట్లు పలికెను. “మితుడా ! ఈ శుకశాబకము 
సవలోకింపుము. పాపము దీని కింకను సరిగ తొక్కలు 

రాలేదు. వృతా (గమునుండ్ పుడమ్మిపై ( బడియుండ 

నచ్చును. లేడా డేగనోటినుండియెన | క్రిందబడియుండ 

వచ్చును. అంత యెొత్తునుండి పడుట చే ఇవాల దెబ్బ తగిలి 

యుండును. మాటిమాటికి నయనములు మూయుచున్నది. 

సారి సారెకు బోరగిల బడుచున్నది. ఎడనెడ వేడి 

నిట్టూర్పులు విడుచుచున్నది, ఉండియుండి నోరు తెజుచు 

శున్నది. మెడ నిలుపలేకపోవుచున్నది. పాము కడ 
బట్టకముం దే ఈ యనాథకీరమును' సర_న్తీరమునకుం గొని 
పోయి సనంర కీ ౧చుదము,” 



రికా తృతీయ విలాసము 

అని వచించి హారీతు(డు నన్ను కొలనిచెంతకు. గొని 
పోయి దండ కమండలువుల నొక్క పక్కనుంచి సలిల 

నమోాపమున నుపవిష్ణుః డై rh య(పయత్న ముగ దెజుచిన 

నానోటియందు నీ స్యీయకరముతోం గాన్ని తోయ బిందు 
వులు వదలెను. చల్లని జలములు శరీరముపై. జలి 

చేద తీర్చెను, అనంతర మల్లనల్లన పాణములు తెప్ప 

రిల్లి నయనములు విప్పి నలుదెనలు పరికిందుచున్న 

న న్నా మునికుమవూరుయ నరోవరతీరమున నొక నరోజు 
సత్రము కీతో చండ తగులకుండ నుంచి స్నాన 

మొనర్చి పాణాయామము నలీవి నూర్యభగ వానున 

8 ర్య మొనగి భాతనల్క,..లములు ధరించెను. తరువాత 

సన్ను కరమున్నగహించి తాపన కుమూరులతోంిహాడి 
తపోవనొ న్నుఖుండయ్యను. . 

అంతం గొంతసేపటికి నేము జూవాలి మహర తపో 

ననమును (బవేశించితిమి, ఆ య్మాశమము ధరర్ణశ్నాత్ర 
ములు చర్చించు వారితోడను, హారిహార పితామహు 

సర్చించువారితోడను, పత ఫలపుష ప్పనమిత్ము. పాదులు 

గొనివచ్చు నారితోడను, జపమాలలు (గుచ్చువారి 

తోడను, యోగవిద్యలు నేర్పువారితోడను, హాము 
కారగములు దీర్పువారితోడను, నారబట్టల నారబట్టు 

వారితోడను, శుతిన్భృతుల నేకరువు బెట్టువారి తోడను, 
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గహాడియుండి యనత్యమున కంట రాసిడై, కలిప్ర్రరుషు 

సుకు గాంచరాని దై, ఇందన సత్యలోక ము నై_వడి 

ఆ మహో శమములో నొకయకోకనృతుము క్రింద, కుల 
వరం నూలి నడుము నురుపరంతము చందమున మహగి 

మండల మధ్యమున జూాభాలి ముసీం దుండు విరాజిల్లు 

చుండెను, శరచ్చంద్ర ధవళ మగు త్రాయతే డల. 

_బహ్మ తేజోవిరాజితమగు ఫాలఫలకముతోడను, (పశాం 

తములగు  విశాలనేతములతోడను _బకాశించు స 
మహ ముని నవలోకించి నాలో నేనిట్లు తలంచితిని, 

“ఏమా ఈ (బహార్షి తహాబభౌనము,. ఈ తాపసేం 

(దుని రూపము పరమశాంతమయ్యును సౌదామినీలతి 

సల 'దెదీప్యమాన మై కనులకు మిజుమిట్లు గొలుపు 

చున్నది. దిన్నపఫాన నంపన్నుండగు నీబుషిన త్తము 
నకు _తిలోకములు (తికాలపులు కరతలామలకములు. 

సంశుమోం దుల నామగహణ మాతమున నే సమ.సు 

స లంహషసమూహాములు సమసిపోవునన్న నిక "బారి సందర్శన 

మెంత సల్యపదమో వేటు 'జెప్పవలినా * ఈ ముని 

మూ నార్థన్ను ని యాధిపత్యము వలన నీ తపోవనము పావన 
వ 

మెనదీ, తవోననము మాతనే కాదు. ఈబుషిప్రుంగనుని 
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సాంగత్యముచే (ప్రపంచమే పరమభధన్యమైనది,. ఈ 
మహానుభావుని నమ్ముఖమున నమానీన్నులె యహార్ని 
నము సుణ్యక థ లాకర్ణి ౧చు జడచారు లెంత యదృష్ట 

వంతులో ! ఈతపస్యి తల్రజుండు దయారనమునకు. (బవా 

హము, తమాగుణమున కాధారము. నత్యమున కాయ 

తనము. సతంగుణమున కాలయము, సాధుత్యమునకు 

జన్మభూమి, సమన స్థృవిద్వలకుం దీర్గస్థానము. నంసొరనము 

దమునకు నుతిరణ సేతువు. సక్సథమునకు సందర్భ 

“ae మోహాంధకారమునకు _పభాకరుండు, ఇచ్చట 

మచ్చరమునకం దావులేదు, పరాభవమునకు. జోటు 

లేదు. అభిమానమునకు సానములేదు, ఆగహమున కవ 
కాశములేదు. ఈ మహామహుని మహత్యమున నీ 

యాశమమంతయు నుపశాంత వై ర మె యొప్పుచున్నడది, 

జంతువులు మ తత్వము మణిచి పరస్పర 

'స్నీహమున సంతోష మనుభవించుచున్నవి, అదిగో! 

అచ్చట హారిణపోతము సింహశాబకములతోం గలిపి 

యాడుకొనుచున్నది. ఇదిగో ! ఇచ్చట నెండ వేడిమికి 

సహింపంజూలని భుజంగము నెమలిపింఛము నీడలో బడ 

లిక చావుకొనుచున్నది, అల్రదిగో! ఆ ప్రక్క వానరములు 

స్నానము చేసి నచ్చిన సంయమి ఇొలకులకు ఫలకుసు 

మము లందిచ్చుచున్న వి,” 
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ఈ విధముగ నేను వితర్కి,ంచుచున్నంతలో ప హోరీ 

తుండు నన్నాయశోక వృక్షచ్బాయ నొక్క_చో నుంచి 

వీతృ చేవుని చరణారవందములకు నభివందన మాచరించి 

నమిపమందలి కుశాననముపై సమానీనుండయ్యెను. 

అచ్చట నుపవిష్టు లెయున్న తపోధనులు నావంకజూచి 

యాశ ఏర్యముతో “దీని నెక్క్ళ.డనుండి .గొని తెచ్చితి”వని 
ఈ+రీతుని (బన్నించిరి, అతండును వారల నాలోకించి 

“నేమో రోజు పంపానరోవరమునకు స్నానార్థము చను 

చుండ నీ శుక పు పం. న్ వేడిమికి 

పృడమింబడి దీనద్భక్కు_లతో దిశ లవలోకించు. దీనిపై 
బాలిగొని యిచ్చటికిం గొని తచ్చితిమి. ఇది. అక్కలు 

వచ్చి యంతరిత్షమున  నెగుర గలుగు నండాక్ మన 

యాగశ్రమ మందే యొక తరుకోటరమున నుంచి పెంచు 
దము, అస్నాదృశుల కనాథ పరిపాలన నే పరమ ధర్మము 

కదా!” అని పలుకు చున్న కుమారుని పలుకు లాకర్ణి ంచి 

జాబాలి మహర్షి పరమ పవి తములగు (పశాంత స్క్షణ 

ములతో నన్ను మరల మరల పఏ్వ్ల్నించి “ఈ శుకళాబ 

కము తన యవిధేయతకు తగిన ఫల మనుభవించు 

చున్నది, అనిప ల్కెనుల 

దివ్యదృష్టి చే భూత భవివ్యద్వ_ర్రమానము 'లెజుంగం. 

“ల యామహార్షి పుంగవుని మహాత్యము తలిసినవారగు 
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టే మునులందటు శుకకథా(శవణ కుతూహలముతో 

జాబాలి మహామునిం గనుంగొని “స్వామి ! ఈకీరపోత 

హూచరించిన యవినయ మెట్టిది ? ఎప్పుడాచరించినది ? 

ఎందులకు చేసినది ? దీని పూర్యజన్న వృ తాంత నేమి + 

కుకజన్న మెట్టు సంప్రా_ప్టించెను? దీనినామమెయది ? 

మమ్మును గి కంపు మాకెొతూపహాలము దీర్పుండు. 

యుష్మాదృశుల (పథావము లత్యద్భుతములు - అవా 

శాననగేోచరములు స్మ అనన్యసామాన్యములు” అసి 

_పాంజలు-లె (ప్రార్థించిరి, 

జాబాలిముసీం దుండు మునిమండలి ఆ గాలం 

“దీని చరిత్రము వాల విచిత్రము, సుందరము, సుదీ 

నః అనుషాననమయ వమూనన్న మగుచున్నది. 

అందుచే నిది యదనుకాదు, రాతి భోజనానంతరము 

సొవకాశముగ నవి న్తరముగ ద్సివృ తాంత మంతయు 

మోకందెల్పెదను. (ప్రస్తుతము ఫలాహారాదులచే దీని 
బడలిక బావుండు. ఈ శుకశాబకము నాచే వర్షితంబగు 
తనజన్మాంతరోదంతమును స్వప్న నృ త్వాంతము మాడి 

సంన్మృరింపల లదు. అని పల్కెను, 

అనంతర మామునిప్రుంగను లందజు లేచి తమతమ 

నిత్యానుస్థానముల నిర్వహించుకొనుటలో నిమగ్నులై రి. 
అ వూ 
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సాయంకాల మయ్యెను. అంతరితవముం దరుణకాం 

తులు వ్యాపించెను. అహన్కరు డ_న్తంగతుండ య్యును. 
నంయమిోాం[ దుల సాంంతములం దప్ప జగమంతయు తమ 

స్సులు నిండిపోయెను. అంత మెల్ల మెల్ల గా సుభాక రుం 

డుదయించి చల్లని వెన్నె లకెరటములతో ముల్లోకములను 

ముంచె తేను, “అంతలో హారీతుడు నట నములతో 

నచ్చి సముచితాహారముచే నంతృ ప్రుడగైన నన్ను 

ముందుంచుకొని తన జనకుండై న జూబాలితో “తండడీ! 

నకల తపోధనులు చనుదెంచి యున్నారు. సిరందజు 

ఏచ్చిత్రమగు నీశుక చరితము విన వేడుక పడనున్నాయి” 
అని విన్నవించుకొ నెను, 

ఇట్లు హారీతునిచేం Ge CG బా? బాలమహార్షి 

కటెదుటనున్న నన్నొక్క-మాటు పళ్ల on శనణకుతూ 

హలులై యున్న జడదారుల నుపలక్షించి, శుక కథాకథ 

నమున కుప|కమిం చెను, 
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మునులారా! ఇది చాల చక నికథ,. ఏకా హృద 

యములతో నాకి ౦ప్రుడు, ప 

అతి పసిదమైెన యనంతి దేశమున “ఉజ్జయిని” యను 

నగర రాజము విరాజిలు చుంగును, ఆ నగరము గగన 

చుంబితములగు సౌధములతోడను, వివిధ తరులతావిల 
వితము లగు నుద్యానముల తోడను, సంఫుల్ల కువలయార 
సిందములగు ననోవరముల తోడను, అనర మణి మండిత 

ములగు విపణివీధులతోడను కెండన స్వర్ ఖండమువ లె 

న "ప్పుచుండును, 

సమ_స్స భువనములకొ సర్షసితినంహార క_ర్భయగు 
వ థి నాల 

భవానీ భర్త కె లానమందలి మమకారము విడిచి 

“మహాకాల” నామముతో నాపట్టణమున భక్తులకు 

వెన్నిధియై నన్నిధిచేసి యుండును. ఆ నగరరాజమును 
“తారాపీకులోడను టేకు పాలించుచుం డెను, భరతభగీరథ 

(వతీకాశుండగు నాధరణీశునకు మహేందునకు బృహ 

స్పతిన లె దశరథునకు వశిష్టమహోమునివలె *శుకనాసులి 

పెను _౧"హృ్మాణుండు _పధానామాత్వుంతై. యుండెను. 

4 



ర ల్యాణ కాదంబరి ౨౯౬ 

శంకరుని జటాజూటమునకు చందలేఖ వలె కమల 
నాభుని నకుస్త్లలమునకు క” స్తుభమునై నడి, నారాజ్యశిరా * 

మణికి “విలానవతి” యను పూబోణి పట్టపురాణి మొ 

యఖండశోభ నాపాదించెను. ఆ జనపాలుడు నమ స 
నసుంధరాచ కము జయించి we శుక 

నాసుని సాయమున (పజారంజక ముగ రాజము సేయుచు 

విలాననతీ సహితుడై యావనో చితములగు సౌఖ్యముల 

నన్నింటి ననుభవిం చెను. 

ఇట్లు "పెక్కునంవత్పరములు గతించినవికాని యారాజ 

నం|(క్రందనునకు నందనముఖ es లభింప 

దయ్యెను. అనపత్య దోపముచే విఫలమనోరథుండగు నా 

వసుమతీపతి నరపతి నహ్మనములఠతోం గూడియు ననహో 

యుసివ లె, కన్నులు గలిగియు (ుడ్తనానిన లె తన్ను 

దలంచుకొ నెను, 

ఒకనా౭యడా పుడమి జేయు సు డాంతమున కరిగి యందు 

పరిజనము పరి వేస్టేంప 'పెద్దము తదున లోదూర్య బాప్ప 

విందు సనందోహము సుందరకపోలముల జాలువార నలం 

కారములు ధరింపక మణిమయ తల్పమున గూరుచుండి 

నామకరమున మోమువాల్చి నగచుచున్న విలానవతీ 
దేవిని ఏకం చెను. 
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అలంతదూరమున నే తన్నుంగాంచి ఎదురుచనుదెంచు 

సట్టవు దేవిని we గూర్చ్పుండంజేసి భూమిాశ రుం 

హని పార్ళ సమున నావీనుం డె శ యాక ల్యాణె కపోలముల 

కాలువగట్టు కక మెల్లమెల్లంగ ను _త్తరీయమున 

నొతుచు జేపీ! స ఏల లోలోన నిలు దుఃఖంచుచున్నావు? 

తాన్ ! సీనయనములు ₹ ఛావ్పకణములు భరించుటకు 

"పీ .తువేమి ? తలోదరీ ! అలంకరించుకొన బేచేమి ? చెలీ! 

చిన్నారిమోము చిన్నబోయి యున్న దేని! వరవర్ణినీ ! 

నావలన నేదేని యపనాధము నంభచెనా ? విలాసినీ! 

దానదానీజన 'మెన్వ లేని సీ యానతి నత్నికమించిరా ? 
నా జీవితము త్వదథినము. అనుగహింపుము. వివార 
కారణము పినిపీింప్రమసి పరిపరివిధముల [_బతివూ లెను, 

మహీపతి నాకంములకు మపహారాబి మటింత సంతాప 

ముతో మారు మాటాడళేక పోయిను, అంత నామె 

నెచ్చెలియగు మకరక మహారాజుతో నిటు పలికినది, 
కడు, 

“చనా! చేవిగారి విషయమున చదేనరవా "రెట్ట 

లోపము చేసియుండ లేదు. పరిజనము సక ఈము. 

తెన జీవిత మంతయు విఫలమగుచున్నది గదా యని 

యమ్ముగారు వివారించు చున్నారు, మహారాజుగారి 

మాననమునకోుం గష్ట్రము. కలుగునను ననుమానము 
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తోడనే యింతదనుక నీమె తన దుఃఖమును బహిర్లతి 
మొనర్చ లేదు, ఈ నాడు చత్యుశి యగుటచే “మహో 
కాల స్వామిని” నే సేవించుటకై_ "దేనాలయమున కరిగినది, 

అచ్చట పురాణ, వున సుతులు లేనివారికి గతులు 

లేవు” అను నూ కి, వినినది, ఆమాట యాలకించి మరలి 

మందిరమునకు నచ్చినది మొదలు దేవిగారి నంతాపమున 

కంతులేదు. ఆహారము.” కొనదు. అలంకారముల నంనీ 

కరింపదు. అడిగినమాటకు సమాధానము చెప్పదు. 

కంటికి. గడివెడుగా నేక్సుచున్నది, ఉన్న వోషయము 

ప్రభువులకు విన్ననించుకొంటి”నని మకరిక మిన్నకున్నది. 

మకరిక మాటల నాలకించి మహారాజు ముహూ గ్గ 

కాలము మానము వహించి ర నిగుడ్చుచు 

నిలానవతితో నిక ను పలికెను, “జీప్ | ఇందులకు మన 

మేమి చేయంగలము ! న్యర్థముగ శోకించుట వలన, 
(బయోజన మేమున్నది ? భగవంతుడు మనయెడల. 

_(బనన్నుండుగాలేండు, పుతగ్యాత్రపరివ్యంగ ముచేం గలుగు 

సుఖానుభవమునకు మనము నోచుకొనలేదు. మన 

పురాకృత సుకృత మట్టున్నది, కాసిము ! ఇందులకు 

మనము చేయంగలిగినదంతయు చేయుదుము, 

పెద్దలను మటింత భకితో చేవింప్రుము. బీదల నాద 

రింపుము. 'దేవపూజలు ద్విగుణికృతముగ నొనర్చుము. 
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బువ్.చందులకు నమన్క_రింవుము, బుషులు డై వనమా 

నులు, వారి యను గహామున్న ముల్లోకములందు దుర్తభ 

నేముండును ! నందనముఖ సందర్శనాభిలాష సాకు 

వమూ్మూతము 'లేదనుకొంటివా ! అనపత్యతాదుఃఖ మహో 
ర్మాతము లసగ్నీనలె నా హృదయమును మ్మూతము 

దహించుట లేదనుకొంటినా ! 

దై న్యమును విడువుము, భై ర్యము వహింపుము. ధర్మ 

మార్షమునం జరింప్రుము. ధర్మపధవరర్త రనులకు కల్యాణ 

నంతతులు కోరతలామలకములు” ఇట్లు పలికి కస్నీరు 
కుడిచి. మరలమరల మధుర నచనములతో రాణి 

నోదార్చి మహారా జంతపురము విడిచి యాత్శమంది 
రమున కరి7ను, 

అది మొదలు మసోరాజ్ఞు మానసము చేవతారా 

ధనములందును, భూ దేనతారాధనములందును, సాధుజన 

సపర్యలందును, గురుజన పరిచర్యలందును నిరంతరము 

నిమగ్నమయ్యెను, పరమపావనములగు గోవులను సేఏిం 

చినది. దీనులకు దానధర్మములు గావించినది. సుప్రసిద్ధ 

ములగు పుణ్యతీర్ణముల స్నాన మొనర్చినది. వనసన్పతులకు 

భక్షి శ్రద్ధలతో (బదశ్నిణము లాచరించినది. చతుష్పథ 
ములందు నాయనములకు బలులు వేయించినది, సిద్దా 
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యతనముల దర్శించినది. వృద్ధజనోప "దేశముల నంగీక 
రించినది, ఫుణ్యక ధల నాక ర్లించినది. ఫుడమి వేల్పులచే 

చేదపఠనము చేయించినది, ఈ విధముగ నా సతీమతల్లి 

సుతముఖాలోకన కుతూపహాలముతో కష్టమును "లెక్సి_౦ 

పక యెవేేేది చెప్పిన నదియంతయు “నియమస్రురన్సర 

ముగ సగం లం 

ఇట్లు కొంతకాలము గడవ మహారాబొకనాంటి తె తెల 

వారు స. సౌభాగనమానీనయగు విలానవతీ "దేవి 

నదనబింబమున నకల కళాప పరిపూర్ణమగు ,చం; దబింబము 

(ప్రవేశించినట్లు కమనీయమగు కమ్మని కలగాం చెను. 

అనంతర మ మ్మహీశకాంతుండు నంతోష తరంగితసా(ం 
తుండై యమాత్య శేఖరుండగు శుకనాసుని బిలివించి 

స్వప్ననృ తాంతము నంతయు వినివిం చెను, మహామంతి 

హన్దాతిశయముతో నవనీపతి నవలోకించి “మహో రాజా! 

ఈసాంటికి మన మనోరథములు నఫలములై నవి, (పజల 
భాగ్యములు పండినవి, (పభువులవారు కొలంది దినముల 

5 నే కుమారముఖ సందర్భనానందము ననుభవింప( 

గలరు, ఇంతకు ముందే నేనును థౌతవ,న,ధారియు, 
శాంతమూూ_ర్లియు, దిన్న తేజోవిరాజితుఃడు నగు నొక 

ద్విజ కేఖరుండు నహ్మసదళ శోభిత మగు పదమును 
మదీయపత్నియగు మనోరమ తొడపై నుంచినట్లు కల 
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గంటిని, వవంవిధ శుభనిమి త్తములు (పత్యానన్నములగు 

సుఖసంపదలకు నూచకములు గడా!” అని పలిశెను, 

అనంతరము మహారాజు మంతి శేఖరుని కరకమలము 
గహించి యంతివురి కరిగి శుభోదర్క_ములగు తమ 
స్వప్న నృత్వాంతములను విలాసవతికి వినిపించి యా దేవి 
యంతరంగము నానందతరంగముల నోలలాడిం చెను, 

కతిపయ దినములకు 'బేవత్శాపసాదమున విలానవతి 
గర్భవతి యయ్యెను, రమముగ ననమానములు నిండి 

మయొకానొక శుభలగ్నమున రాణి నకలలోకానందకరుం 

డగు నందనుని _పనవిం చెను, 

ఆ శుభవ రమానము నాలకించి (పజ లాబాలగోపా 

లము హార్టించిరి, చంద్రోదయముచే సముద్రము వలె 
సుతోదయముచే మహారాజు హృదయ ముప్పొంగెను, 
తారాపీడుండు శుకనాసునితోయహాడి సుత్రసందర్భ్శనాభి 

లాషతో నూతికాగృపహాంబున కరిగి యందు విలానవతి 

_పేమాంకములో బాలభానునివలె (ప్రకాశించుచున్న 

నందనుని సందర్శించెను, మహామం తి నార్యభౌమ 

లత,ణలక్షతుండగు నా యర్భకుని యవయవ సౌందర్యము 

నభివర్శించుచు న నేంద్రుని హృదయము నానందసర సి 

నోలలాడించుచున్నంతలో నొక పరివారకుండు సత్వర 

గమనమునం జనుదెంచి “వలినవారికి జయము జయము! 
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మహామాత్యుల పత్నియగు మనోరమకు రేణుకకు పరశు 

"రాముండున లె కుమారుడు జన్మించెను.” అసి పలిశెను, 

అమృతోపమానములగు వాని వాక్యము లాకర్షించి 

తారాపీడధరణీశుండు వీతివిస్ఫారితలోచనుండై “ఓ హంశి! 
కల్యాణ పరంపర! కహ్టముపై  గషప్టమును సంతోవ 

ముపై సంతోషమును సంభవించు నను జన పవాదము 
సత్యమైనది,” అని పలికి (ప్రఫుల్ల వదనాంబుజుడై శుక్ర 

నాసుని గాగిలించుకొని శుభవర్తమానము. దెచ్చిన 

పరిచారకునకు గొప్ప పారితోవక మొనంగ్కి మహః 

మం|తితోయహాడి, నానావిధమంగళ వాద్యములు [మోయ 

నచ్చోటు వీడి శుకనాసుని భవనమునకుంజని పు త్రోత్సన 
మును ద్విగుణేకృత ముగ నొనకిర నాను 

అనంతరము మహారాజు పదియవదినము శుభము 

హూ రృమున మహ్మావె భవముగ పుత్రునకు జాతక ర్మాది 
విధుల ప్; ంచి స్యష్నమునందు సంపూర్ణ చంద 

మండలము రాణి ముఖమున. (బవేశించినట్లు గాంచు 

టచే తదనురూపముగ నా చాలునకు “చంచాపీడులో 

డని నామకరణ మొన ర్చెను, మబజునాండు మహామాత్యు. 

గును (7 "హ్మణో చితములగు విధులన్నియు నన ంచి 

తనకుమారునకు “వె శంపాయనులొడసి పేరు పెశ్సైను. 



పంచవు విలాసము 
కాలక్రమమున చందాపీడునకు శెశవ వుతికమిం 

చెను. తారావీడభూపాలుండు తనయుని విద్యాభ్యాస 

మునశై_ పట్టణమున కనతిదూరమున శిప్రానదీతీరమున 
నొక విశాల మైన విద్యామందిరమును గట్టించెను. 
అందు నకలశాన్తపారంగతు లగు నావారుుల నియ 

మించి వె శంపాయననహితుండగు చంద్రాపీడుని జది 
ఏించుచుం డెను, 

వముహారాజనందనుండు మంతినందనునితోం గూడ 

నచిరకాలములో నే నక లక ళౌనమలంకృతుం డయ్యెను. 

తెర్క_వ్యాక రణ వేదాంతములయందును, సీతిశా న్ర్రము 

సందును, వ్యాయామ కళయందును, Ne తురగ రా 

గోహాణముల యందును, నృత్యశాన్ర్రము నందును, 

సంగీత శాస్త్రము నందును, ధనుర్విద్యయందును, సర్వ 

లిపులయందును, సమ_స్స దేశభాషలయందును, సంపూర్ణ 
పాండిత్యము నంపాదించి యాకుమారు. లొక్క_ తణ 

నున యెడబా టను మాట యెబుంగక పరన్పరసౌహ* 

షంబున నన్నదములట్లు మెలంగుచుండిరి, 

5 
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చం్యద్రాపీడునకు ఛాల్భమున దే సకలలోక విస్మయ 
కర మగు మహాబలము సంసా బ్లముయ్యెను, ఆ రాకు, 

మారుడు (శీడాపరాయణుం టై. చెవులుప ట్టి సిలివినంతి నే 

యేనుంగుగున్నలు "కాలుక దపక తత ర డెను, 

ఏరకుమూరుని యేకైకఖడ్నపహారమునకుం ee 
ములు తౌమరతూండ నలె ముక్కలుముక్క_లగు 

చుండెను, ఆ నుటివిలుకాని ములుకులు పరశురాముని 

చవాణములట్టు పరంతములను బద్దలు చేయుచుం డెను. 

పదుగురు ఎన. మనుష్యులు ల య లేని యమో 

దండము నవలీలం శోలధరించి యతి” సరి శ్రేమమొనర్సు 

చుండెను, ఒక పం దప్ప మం తికుమారుు 

రాజకుమారున శేవిషయమునను దీసిఫోక ఏివిభవిద్యా 

విశేవసంపన్ను(డై. విరాజిలెను. 

[క్రమ్మకమముగ బాల్యము గడచిపోయినది, యౌవన 

మడుగు వెట్టినది. 

ఇంద్రధనుస్పుతోం గూడిన నేఘమండలము వలె 
ననయాావనాభి రాము డగు రాకునూకరుని సౌందర్యము 

ద్విగుణీకృత మయ్యును. 

ఇవ్విధమున నమారూఢ యాననుండును, నకల విద్యా 
సనమలంకృతుండు నగు కుమారుని దోడి తెచ్చుటనై 

వముహారా బొక దినమున వలాహకుండను సేీనానాయకుసి 
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బుంపిం చెను, ఆకతండును బజా వంకర బన క్రిష్ రాజ 

కంమారునకు బాిహాఃరు లొనర్చి వినయపూర్వక ముగా 

స్ు ని జ ప్పిచే సును 
నాటా 

రాజనండనా ! సీను సమ_స్తవిద్యలయందు సంపూర్ణ 
పాండిత్నము సంపాదించితి వని విని మహారాజుగారు 

సగంతోవించుచున్నారు, అధ్యాపకులచే నన్చుజ్జానడసిన 

నిన్ను గృహమునకు గానివచ్చుటకై_ నన్ను బంపినారు, 

సక లక ళెనంపూర్ణుండ నగు నీనందర్శనము చం|ద్రదర్శనము 
నలె జనులకు శంస కాక మగుగాక. ఆజున సంనత్స 

రమున విద్యాలయమున (బ వేశించితివి. విద్యాభ్యాసము 

_(పొరంభించి పదినంనత్పరము లై నది. ఇప్పటికి పోడశ 

సర్గ్ష(ప్రాయుడ వైతిని, సీ జనని నిన్ను. జూచుటకు 

మిక్కిలి -వేడుకపడుచున్నది. రమ్ము ! రాజలోక మును 

సమ్మానింపుము., పజలనుబ రిపాలీంప్రుము. బందుగుల 

సానందింప(జేయుము, అల్లదిగో “ఇం చదాయుధి” మను 

తరంగము ! దీనిని మా తం' డిగారికిం చారళీక చేశాధి 

పతి బహూకరించినాయి. ఇది నమ్ముదములో జనించి 

న్న. ఉవ్నైశనమునకు సమానమైన లతుణములు గలది. 

నాయు వేగముతో నలశారునది, ఇతటుటవంటి హయము 

భూతలమున “న భూతో న భవిష్యతి” యని లక్షణ 

వేత్తల మెప్పుగన్నది. 
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ఇట్లు వలాహాకుండు వచింప విని రాకుమచూరుంయు' 

మహాో(పసాదమని తండియానతి తిలదాల్చీ నెశంపాయన 

సహితుడై యదృష్టపూర్వము, నశేష శుభలక్షుణ 
లక్షి తమునగు నయ్యశ్వమును సమిపించి దాని "తేజో 
విశేషమునక చ్చెరు వందెను, అనంతరము “మహాత్నా! 

నీ వెవ్యండవో దివ్యమూ ర్షివి వలె గోచరించుచున్నాను. 
సీకు నమస్కతులు. నా యాకోహణాపరాధమును 

మన్ని ంపు”మని Coe న రేర్యదనందనుం డిం దాయు 

ధము నధిరోహిం చెను. ఆ తురంగమంబును రాజకుమా 

రుని మాటలు (గ్రహించినట్లు తలయూవి నకిలించినది, 

అనంతరము మణి యొక నారునము నారోహించి 

మంతికువూరుండు త న్ననునరింప చం, దాపీడుండు రాజ 

కుమారుల వందనము లందుకొనుచు, వందిమాగధుల 

వై వారములు, వినుచు పట్టణము (ప్రవేశించెను. రాకు 
వమారుండు విద్యామందిరమునుండి నచ్చుచున్నాండని 

విన్నంత నే కుతూహలాయ త్రము లగు చి త్తములతో 

పౌరులు గుంపులుగూ;డిరి, సౌధ్యాగములు సందర్శనప రా 

యణలగు రమణీమణులతోం (గిక్కిఆఅసివోయును, 

- ఇట్లు రాజమందిరము నమిోావించి చండాపీడుం 

డిం చాయుధము దిగి వై శంపాయనుని కరంబు (గ్రహించి, 

వలాహకుండు మార్లంబు చూప సభామంటపమునకు 
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జని ఇండవపాకనాననుని వలె నిండు పేవోలగం బున్న 

జనకుని చరణకమలములకు నమస్కరించెను, 

అంత  భూకాంతుండు “రమ్మురిమ్మని కరములు 

సాచి యాన; ౧దాశువు లుప్బాంగ నాత్మజు నాలింగనము 

చేసిఖొ నెను, అనంతరము సుతసిరించశేషుండగు వైశంపా 

యనుని గాగిలించుకొని తారాపీడుండు తనయుం గాంచి 

“నత్వా! మా యమ్మ నిన్ను జూచుటకై. తొందరపడు 

చున్నది. నత్వ్యర ముగ 6 జని సందర్శింపు”మని నచించు 

టయు రాకుమారుడు మంతికువూరునితోం గూడి 

యంతఃపురమున కరిగి జననికి నందనము లొనర్చెను. 

విలాసవతియు విన్నముం డగు కుమారుని శిరంబు 

మూరొ,_ని కొడుంగడు గారవమున  గాథాలింగన 

మొనర్చి యొ రఘొడిలోం గూర్చుండంబ్య్టుకొని యానంద 

ఛావృములతో నతని శిరము నభి పేశించినది. అశే 

నై శంపాయనుని గూడ లాలించి దగ్గణుం గూర్చుండం 

బట్టుకొనినది, అనంతరము కరతలమున నందనుని 

నవీము, లలాటము, భుజాగములు నృశింపుచు 

“నాయనా! మో నాయనగా ఇంత కఠినులు ! లంత 

కాలము నిన్నెంత కష్ట పెట్టిరి ! ఎన్ని చదువులు చదిసిం 

చిక! - అ హాల నక లవిద్శాా విభూవితుండ నైన 

నిని చి నంతసిం చితిని, అచిర కాలములో వసో 
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వధూసనమేతుడ నగు ని న్ననలోకింప నభిలమించు 

చున్నా”నని పలుకుచు లజ్ఞాననతముఖుం డగు నాతని 

'చెక్కుటద్దములు ముద్డ్దాడినది. 

ఇటు చం్గదాపీడుండు కొంచెముసేపు తలి చెంతి 
ప. ౧౧ 

గడపి యనంతర మామె యను జ 7౫ కొని వె శంపాయన 
రా రహి న్ 0౦. 

సమేతుండై శుకనాసుని సౌధమున కెగి యననతరిర 

ముతో న య్యమాత్య శేఖరునకు నమన్క-60 చెను, 

శుకనాసుండును వినయవిన|( ము డగు రాకుమాంరుని 

లేవ నె ల సంతోషభాప్పములు జాలునాజు నె శంపాయ 

నునితోం గూడం గౌగిలించి గారవిం చెను, ee en 

సొదరముగ నమిోిపమున6 గూరుచుండం బెట్టుకొని హర 

స్రలకితశరీరు(డై “తండ్రీ! చం దాపీడా! నంటి! మాతపం 

బులు ఫలీంచినవి, మహారాజు భాగ్యము పండినది, 

కులచేనతలు _పనన్ను ,లెరి, (ప్రజలు ధన్యు లెరి, భరత 

భగీరథ (పతిముండ వైన నీవంటి (పభువు లభించుట 

నీ నారి హ 3 కన్న వారికి భాగ్య మేమున్నది! ఆహో! సీనయ 

సెక డ! అమానుషంబగు నీ విద్యాగ హణ సామర్థ్య 

మెక్కడ ! నీ తండితోం గూడ భూభారమును నహిం 

పము. (పజారంజన మునరింపుము.” 



శ్రా పంచమ విలాసము 

అని పలికి శుకనాసుం. డక్కు_మారులను పెక్కు. విధ 

ములగొని మాడి వసనాంగరాగకుసుమాదుల నత్కరించి 

ఏడ్కొలిపెను. అంత రాజకుమారుడు వై శంపాయ 

నునితోం గలిసి మంతిపత్ని యగు మనోరమను సంద 
రించి యామె ఆశీస్సులందుకోని యనంతర మింద్రా 
యుధము నధిష్టించి తండిచేం దనక్రై [కొత్తగా నిర్మింపం 
బడిన భననంబున. (బ వేశిం చెను. 

మణజు దినము కైలాసుండను కంచుకి “పత లేఖ” 

యను బాలిక నొక్క. తెను వెంటబెట్టుకొని వచ్చి రాజ 

కుమారునకు నమస్కరించి యిట్లు విజ్ఞ పి చేసెను, 

“కుమారా ! విలాననతీ బేనిగా కి టాజ్లాపించుచున్నారు, 
ఈ చిన్నది కులూ తేశ(గుని కోమారి. ఈమె నామము 

“పష తలేఖి”, ని తం|డిగారు డై త్రయాతకు వెడలి కులూ 

తచేశమును జయించినప్పు డీ భాలికామణిని వెంటగొని 
వచ్చి యతక౩ఃప్రురమున నుంచిరి. అనాథ యగు ఈ రాజ 

సతిని మిక్కిలి యక్క_టికముతోం బెంచితిని, ఇప్పు 

డిక్కువమూరి నీకు తాంబూలకరండనాహినిగా నుండ. 

దగునని నీ యంతికమున కంవితిని, సీఏ పూవుబోండిని 

సామాన్య దృష్టితోం జూడక శిష్యురాలిగా గారవిం 

ఫుము ! స్నేహితురాలిగా మన్నింపుము [” 
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అని పలుకుచున్న ,¥ నై_లాసుని వాకగములునిని చందా 

ఫీశుండు “అమ్మగారి యాజ్జప్రకార నే న న! 

నని మనవి చేయుము ! పొమ్మని, వాని నంపివేఈా 

పష్యతలేఖయు నదిమొద .లహోరాత్రములు న. 

నలె నెడబాయక సేవించుచు నాజకువూరున కత్యింత 

_సేమప్నాత మయ్యెను, 

ఇట్లు "కొన్ని దినములు గడచిన యనంతరము తారా 

పేడ నుహారాజు తన కుమారుని యాన రాజ్యపట్టభ్నదు 

నిగాం జేయ నెంచి నమున్తనంభారములు నమకార్చెను, 
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ఒకనాడు తన్ను నందర్శింప వచ్చిన చం(ద్రాపీడుని 
శమోాపమున( గూర్ప్పుండం బట్టుకొని శుకనానమహో 

సూాత్యుం డి టుపచేరిం చెను. 
C౧ 

“వత్సా! చందాపిీడా! నమ_న్తశాస్ర్రములు నభ్య 
సించితివి ! “తెలియనలసిన విషయము లన్నియు దెలిసి 
కొంటివి. సీకు నేను వేటుగా నుపచదేశింప వలసిన చేము 
న్నది! అయినను చెప్పుచున్నాను. యావనము కన్ను 

మిన్ను గానరాని గాఢాంధకారమువంటిది. ఐశ్యర 

గర్వను మికి_లి భయంకర మెన ది. లోకమున నైక 

ర్యము, రూాననముు, అ ప్రతిమాన సౌందర్యము, అమా 

నుషశే కి యనునివి యనరపరంపర. ఇం దొక్క_టొ 

క్క. శు నమ _స్తదోషములకు నాలవాల మనిన నన్నియు 

నొక్కొ..దో నున్నప్పు దేమి చెప్పవలయును, 

నిజమునకు సీవంటివా రే యుప దేశమున కుయోగ్యులు. 
స్ఫటిక మణియందు చందకీరణాములు నలె నంచ్న మైన 

సూనసమున నుప చేశగుణములు సులభముగాం (బ వేశిం 

చును. గురూపబేశము ఫురుషులకు' నవు నదోషముల 

శమింపంజేయు స్నానము, విశేషముగా రాజుల కుపబే 

6 
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శించువారు లేరు, జనులు హయ నాంతు లె. (పతిధ్యనుల 

వలె (ప్రభువాక్యము లనుకరింతురు. ధన మదము దాట 

రానిది, రాజులస్య'భావ మహంకార దూసితము, ధనము 

లున్మాద కారణములు. (_పభుతంపు విష వికార 

విలసితము, లక్షి ఢమిక్కి-లి చంచల మెనది. పాశములచే 

బంధింపంబడియు. బరువె తి పోవును. బలనంతు లగు భట 

నహ్మనముజబుచే బహువిధముల రక్షింపంబడియుూం దవ్పీంచు 

కొని తరలిపోవును. పరిచయమును పాలిపదు, కులము 

నవలోకింపదు, నాందర్యమును దర్శింపదు, వంశ(క్రమ 

మున వృర్తింపదు. వైదగ్గ్యనును గుర్తింపదు. శీలమును 
జూడదు, కళను గెరవింపదు, త్యాగము నాదరింపదు, 

వి శేషజ్ఞతను విచారింపదు, ఆచారమును పాలింపదు, 

సత్యమును చెలిసికొనదు, గంధర్యనగరివ ల జూచు 

చుండంగ నే మాయమగును, 

ఈ లక్షి సరన్యతీనంపన్నుని సమివింపదు. గుణ 
వంతుని నపవిత్రునివలె స్పృశింపదు. ' సజ్ఞనునివె వు 

గన్న _త్రిమాడదు. సద్యంశసంజాతోని దృణీకరించును. 

దాతను బరిత్యజించును, పౌరుషవంతుని బరిహసించును, 

దీని చరిత మిం|దజాలము వంటిది, ఇయ్యది తృప్తయను 

విషలతలకు జలధార, ఇంద్రియము లను మృగములకు 

కిరాతగానము, సచ్చరిత్రము లను చితములకు ధూమ 
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"శేఖ, మాహమను న్నిదకు విశాలశయ్య. ధనమదపిశాచ 
ములకు ' నివానగ పాము. కపటనాటక మునకు (ప్రస్తావన, 

సాధుభావమునకు వధ్యశాల, ధర్చేందుమండలమునకు 

రాహుుజి స 

ధనగ ర్యాంధుల వి కారకృత్యము లెన్నని వర్ణింపను. 

వారు కన్ను లుండియు6 గనలేరు, పీను లుండ్మియు విన 

చేరు, (గహములచే [గహింపంబడినవారివ లె భూతము 
లచే ఆచేశింపంబడిననారి విధమున, 'పిశాచములచే 

(మింగయిడిన వారికై వడి (బవ ర్తి రింతురు, కుభీరములన లె 

నడ్డముగ నడతురు, . ముఖరోగముగలవారివ లె నతికష్ట 

ముగ పట్టపట్టి మాటాడుదురు, మృత్యువాసన్న మైనవారి 

నలె నెదుటనున్న బంధువులను సయితము గుర్తింపరు, 

వారి క్రీ ప్రపంచమంతయు బంగారు రేకులు పజుచియున్నట్లు 
గాన్పించును, 

కొొందబు ద్యూతము వినోద మనియు, సరడారాభి 

గమనము పాండిత్య మనియు, సర్టిదార పరి త్యాగము 

న్యనన త్యాగమనియు, ' పానము విలాస మనియు, తన 
తప్పుల నాలకింప కుండుట యే స మనియు, 

ల్లోకాషవాదము సహించుట యీ కమ యనియు, విచ్చల 
విడి. నంచరించుట | పభుత్వ మనియు వందిమాగథుల 
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3 కై వారములే కీ రియనియు, దోషములను గుణములుగ 

వర్షించుచు తమలోం దాము నవ్వుకొనుచు పరులను 

మోనగించు ధూ ర్తబకములవంటి షు ముఖ 

స్తుతులచే నచింపం బడుచుందురు. తమలోందాము 

-దేవతాంశ నంభూతుల మని భావింతురు, మిగిలిన రెండు 

చేతులును లోపల నున్నవిగా నూహింతురు, మూండన 

కన్ను నెన్నొనట నున్న క్షు తలంతురు. దర్శన పదాననే 

యను[గ్రహముగ గణింతురు. ఆజ్ఞాపించుటయెవర ప్రడాన 
మనుకొందురు, పూజ్యులను పూజింపరు, గురువులను 

గౌరవింపరు, విద్యజ్ఞనుల నాదరింపరు, నృద్ధజనో ప దేశము 

నాలకింపరు, హితచింతకుల పై ౧ గోవింతురు, ఎవ్వండు 

చేతులు గట్టుకొని దివారా[తములు తమ్ము (పత్యతు 

భగ వంతునిగా (పసు తించుచుండునో యట్టి వానినే 

బహుమానింతురు. వానితో మాటాడుదురు, వానివాక్య 

ములు విందురు. వానినే _పాణమ్మితునిగ భావింతురు, 

రాజకుమారా! సీవెన్నడు నట్టి మార్షములం గాలు 
పెట్టకుము. (పజల ఆరి మాకును చూజగొనుము. 

రూప చేశముల గెరవింపుము, మి(తుల నాదరింపుము. 

sad గని పెట్లియుండుము, సీన్స నహజముగ ధీరుం 

డవు. జనకునిచే నకల కళానమలంకృతుండ నై తివి. 

నవ యావరాజ్యాభీసేక మనుభనింపుము. కుల(క్రవూ 
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. గతముగ నీపూరంపురనువులచే వహింపంబడిన భూభార 
మును నహింపుము, విరోధి శిరముల విన మములు గావిం 

వుము, అభి పేకానంతరము జె చె _తయాత (పారంభించి 

సఏిజనకునిచే జయింపంబడిన న న_ప్పద్విప నముదసనమలంకృతె 

యగు వసుంభరను వరల జయింఫుమూ అని పరఠికి 

మహామం తి విరమిం చెను, 

చం: ఆతాపీసయ శుకనాసుని మహాప చేశముచే 

న్వచ్చీ కృతుండై. (డొ న నెసివలిె, సమభిపె. కండె డైన వాసివ లే 

శపిలేంకృతుం దె డొన వానిన లె, పవ్నితఘాతుండె డెన వాని 

నలె (పకాశి వమూానుండైన శఅోసిన లె; నం్యపీత హృద 

యుంలై షమగాకాల ముండి యాత్మ పాసాదము కరి గను, 
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అనంతర మొక్క పుణ్యముహూ _ర్తంబున నరపతి 

నహనములు గొలువ న రేంద చం(దు(డు చందావీడుని 

యయావరాజ్యమునకు పట్లాభిషి కుని జేసెను. చం్యద్రుండు 
నమేరుశ్ళంగము నధిరోహించి నట్లు చందాపీడుండు 

సింహాననము నారోహిం చెను, నభ్యుల జయజయ ధ్యాన 

ములు నిన్ను ముట్టినవి. _ప్రజలందణు నానందపరవశు 
ర షు. తానూచకముగ విజయ భేరి 

(మాగినది. న కల సామంత భూపాలనహితేంక చందా 

సీడుడు సింహాననమునుండి లేచి యాసాన మండపమును 

చెలునడి పయాణ నన్న ద్దు డయ్యెను. 

అనంతరము జనకుని యనుజ్జనడసి చతురంగ వాహిసీ 

నమన్వితుండై నె సంపాయనుండు నెంబడింప చిత శే 

ఖతోం గూడి ,చెఠేయాతే కై బయలు వెడ లెను, 

క్రమక్రమముగా దొలుదోొ ల్ల పూర్వ్యదిక్కును, 

దరువాత దశకి ణమున్స్కు అనంతరము పశ్చోమమును,. 
ఆపైన నుత్తరమును జయించి శరణాగతుల రక్రీం 

మము విరోధుల నిర్మూలించుదు, రాజకువమూరుల నభ 

శశించుచ్కు ర త్ననమూ హాముల ము ముపాక్ట్రిం గుచు, 
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బహుమతులం బరిగహీించుచు కప్పముల నందుకొ 
నుచు విజయ స్తంభముల సర సంకుల శాసనములను 

చెక్కి.ం౦ప్రుచు, మున్యాశమములను కాపాొడుచు, జనాను 

'రాగమును సంపాదించుచు, పొరుషమును [_బకాళింపం 

జేయుచు ధరణీచక్ర మెల్లం బర్మిభమించి మూడు 
సంవత్సరములలో నమ_స్త న్త రాజ్యములను ఇ జయిం చెను, 

అనంతరము చం; (దాసపీడుండు k కై లాన _నమాపమున 

నున్న సువర ర్ల పురమును జయించి we చనతోనా(పాంత 

మున విశాంలిశె. కొంతకాలము నివసించెను, 

చందాపీడుం శొక నాడించాయుధము సేక్కి. 

మొక్క..రుండమృగయా . విహారార్లమె, సమాపమందలి 
యరణ్యమున కెగి యందందు సంచరించుచు గిరిశి ఖరము 

నుండి (శీందిళి దిగుచున్న కన్న రమిథునము నవలోకిం చెను, 

అత్యద్భుతము నదృష్టపూర్వ మగు నామిధునమును 

సందర్శించి మిక్కిలి నంతసించుచు నంతరంగమున 

కుతభూహలముప్పాంగ నద్దానింబట్టుకొన నెంచి, ఇందా 

యుధము నటువై ఫు పోనిచ్చెను. ఆ కిన్నర మిఖథునంబును 

రాజకుమారునిం గాంచి . య(భాంతమె పరువెత్త 

సాగెను. చం్యద్రాపీడు. డళ్వ రాజము నతి త్వరితముగ 
దానివెటం బరువెత్తించి “అదిగో _గహించితి. నిదిగో 
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(గహించితి” నని ముహూర్తవమూాతములో పదునై 

దాముడలదూర మలతి| కమిం చెను. 

ఆ కీన్నరమిథున మట్టు పోయిపోయి "రాజకువమూరుండు 

చయూచుచుండంగ చే మెాహూూన్న తమగు నా మహీధర 

శిఖరము నారోహిం చెను. 

ఆపరగతమార్లము దుర్గమమగుటచే రాజకుమారుడు 

శరీరమంతయు. జెమ్మటలుగమ్మ నలసిపోయినయశ్యము 
నావి కిన్నరమిథునంబు నింకం జిక్కించుకొన జాలనని 

సిన్సృహాం జెంచెను.  అనవనరముగ . నింతదూర మరు 

"దెంచిన తన యవి వేకమునకు బశ్చాతాపపడి యాత్మ 

గతంబున నతం డిట్లు తలపో సెను, 

“అహో! నాలో నాశే నవ్వువచ్చుచున్నది. ఎంత 
ఊారము వచ్చితిని, ఈ కిన్నర మిథునమును (గహించు 

బుద్ది నా కేల పుట్టినది? దీనివలన నా కేమి యుప 
యోగము ?” అని పరిపరివిధముల విచారించుచు వామ 

సా_స్హమున పగ్గములు బిగ్గవట్టి తురంగమును మరలించి 

మరల నిట్లు చింతింపసా ను “ఎంతదూరము చను'దెం 

చితినో జెలియదు. ఇచ్చటికి నాసేన లెంతదూరములో 

నున్నవో తేలియదు. (పారంభఖించిన తే (తయాత పరి 

పూర్ణము. కాలేదు. ఇప్పు. డీ యరణ్యములో నాకు 
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సూర్ష మెటింగిం'చు వాండెన్వండు ! ఇది కై లానగిరి 

"కాంబోలు, ఇందు మనుష్యు నంచార ముండదు, అంతయు 

నయోమయముగ నున్నది, నా వారి నెట్లు క లిసికొొం 

దును? భాన్క రుం డంబరమధ్యము నధివ్ఫంచినాండు. ఈ 

యిం చాయుధము మిక్కిలి యలసిపోయినది. కొంచెము 

నేంత నేసినతరువాత జలములు దావించి, "నేనును 

దావ మార్థాయాన ముపశమింప నేదేని చెట్టునీడ 
నొెక్కింత సే సీపు. విశమించి యనంతర మరిగదను గాక, ss 

అని నిశ్చయించుకొ సి జలా స్వవణార్థ మటు నిటు 

నరుగుచు కొంత దూర మరిగి య-చ్చోట నత్యంత 

సుందర మైెహృదయాక హోదక ర మైయొప్పుచున్న' “అ-వ్భొద” 

మను నొక్క. నరోవరమును సందర్శిం చెను, 

ఆలోక మా|తమున నే యపగత శము౭డై యూ రాజ 

నందనుడు సరొ"వరతీరంబున కరిగి యందలి (ప్రకృతి 
శోభావై భవమునకు మిక్కిలి నంతసించును తురంగము 

ననరోహించి చ లనిజలంబుల (దావించి "తానును దావి 

ఒమొక్ వృక్షము కింద వ్నిశమిం చెను, 

ఇంతలో నాకొలని యు త రదిశనుండి యొక మధుర 

న్తము చందావీడునకు (శ్రనణపర్వము గావించినది, 

అంత నాశాజకువూరుండు వమనోమోహకవుగు నా 
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మధురగీతి నాలించి మనుష్యసంచారము లేని యిచవ్చోట 

నిది యెచ్చటనుండి వచ్చినదని వితర్కించుచు నిందా 

యుధము నధిరోహించి నరోవరము పశ్చిమతీరమున నే 

చనిచని మొక సిదాయతనమును గాంచెను. స్ఫటిక 

శిలానిర్మితమగు నమ్మంటప మధ్య భాగమున మందాశిసీ 

ఫుండరీకముల చే. బూజితంబై యున్న యొక శివలింగము 
నాలోకిం చెను, 

మటియు నా శివలింగమునకు నభిముఖముగ నానీను 

రాల దక్షిణహస్తాగముతో వీణియ మేళవించుచు 
సామోాత్క_రించిన సంగీత చేవతయోా యన ము క్తకంఠ 
మున మహాదేవుని గీర్హించుచున్న యొక్క. కన్యా 
రత్నమును గనుంగా నెను, 

“రాజనందనుం. డా సుందరి రూప జేఖావిలానములి 

క చ్చెరువంది యశ్వము నవరోహించి, చేరువ నున్న తరు 
మూలమున నవ్యారువమును బంధించి, భగవంతుండై న 

పరమేశ్వరునకు భక్షిపూర్యకముగం. _బణమిల్లి గీతాన 
సానము నేక్షించుచు నచ్చటం గూర్చుంజెను, 

అంత గీతావసానంబున నక్క-న్యక విపంచి నొక్క-చో 
నుంచి పరమశివునకు. (బదశ్నిణ నమస్కారము లాచ 

రించి చం_డాపీడు నవలోకించి “అతిధికి స్వాగతము ! 



నిం సవమ వితాసము 

మహాభాగు లిచ్చోటి శెట్లు రాగల్లితిరి? రండు! నా 
వెంట దయచేయుండు. అతిథినత్కారము నందుకొనులో 

డని పరమ (పళొంత మగు కంఠన్యరముతో నాహ్యా 

నించినది, : 

రాజకుమారుడు సంభాషణ మాత్రముననే యామె 

తిన్నన్యుగహించినట్టు దలంచి భ_క్లితో నమన్కరించి 
వినయవిన్నముంటై యం లేవాసివ లె నయిింఖతిం వెంబడి. 

జని యామె యాతిధ్యనును స్వీకరిం వెను. 

అనంతరము శణకాల మూరకుండి యా రమణీ 

మణి _బశ్నింప దిగ్యిజయము మొదలుకొని తా నచ్చో 
టికి వచ్చునంతనంఃకుం గల స్యీయనృ కాంత మంతయు 

నెణింగిం చెను, 



అష్టవు వితొసవన 

అనంతరము చందావీడులిసు పరినమాపి తాహార య 

యొక్క. శిలాతలమున నుపవిషురాలె యున్న యక్క 
లు. జే న 

న్నెను ముల సమోపించి నాతవిటదూం బున గహామ్బండి 
య 

వినయ పూర్వకముగ నిట్లనెను. 
౧౧ 

“భగవతీ ! యను; గహాముసనకు ధన్యవాదములు, 

నిన్నుదర్శించినది మొదలు సీ చరిత్రము నెణుంగుటక్రై 

హృదయ మున గూ ల చున్నది. "దేనతలు, మ మహలు, 

గంధరుంలు, గుహ్యాకులు, అప్పరసలు మొదలగు నారిలో 

నెవ్యరి వంశము భగవతి జన్నముచే పవిత్రత మెనది ? 

కసువు సుకుమార మైన యీ లేలబనెయమున కక ర్రొన్ 

(వతం "బేల 7 కొంటివి! ఈ వయ స్పెక్క-డ ! ఈ తప 

స్పెక్కు_డ! మనోహరమగు సీ తనూలావణ్య మక్క_డ ! 
ఈ |పళాంతమగు సీవేషధారణ 'మెక్క_డ ! ఇది మిక్కిలి 

యక్క_జము గొల్పుచున్నది. కావున భగవతి పవి 
చర్మితము సమస్తమును వినిపించి నా కుతూపహాలమును 

దీర్పవ లెనని (పార్థించుచున్నాను. 

ఇట్లు చందాపీడుండు Ga నాదిన్యక న క్ 

నిట్టూర్పు. బుచ్చి రె యొక్కి.0త కాలోనేదియోా ధ్యానించి 
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కప్రు దుణుచుకొని మలయా నిటు (పతు తర 
a ౧౧ ౧౧ సా 

“వఎంంనలూాను, 

“నేం దనందనా | కళోరహృదయను, దురదృష్ట 

నంతురాలను, పాపాత్ళురాలనగు నా జన్మ వృ తంతే 

శనణముచే స్ కుం గల్లుప యోజనం జేమి ? ఐనను 

గిొతూహాలముగ~ల దంటివి గావున జెప్పుచున్నా నాల 

కింప్రుము., 

 రాజకుమారా ! స్వర్షలోకమున నప్పరసలు గల 
రను సంగతిసీవు వినియీ యుందువు. నొకిలో పదునా 

యగ కులంబు లౌప్పారుచుండును. అందు దత పజూపతి 

పుత్రిక లగు ముని-అరిప్ట యను నిరువ్సరు కన్యలవలన 
రెండు గంధర్యకులంబులు _పనర్హిబ్లి నవి, అందు “ముసి” 

యను నామె కుమారులగు చితసేనాదులలో పదునా 

జిన నాడు చ్మితరధభుండన నొప్పురుండును, సుగుణ 

ధనుండు పరా కమవంతుఃడగు నాతడు సమ _స్థగంధర్యు 

లకు నధిపతియయ్యెను. ఆతని _నివానష్థానము భారత 
వర్త మునకు ను తరమున గల కింపురుష వర్షము నందలి 

హేమకూటపర్వతము. ఈ చితరధు(డు మహేందునకు 

మిత్రుండ్లై యిచ్చోటం దన పేను మోదుగ “చె (తరధం” 

బను నుద్యానవనంబు నిర్మిం చెను. “అచ్భ్భొదం” బను 



క్ర ల్యాణ కాదంబరి ౫౪ 

నీ సరోవరంబను (ద్రవ్వించి భగవంతుడగు పరమశివు 

సిందు. (బతివ్వీం చెను. 

ఇంక్ “అరిష్ట కుమారులగు తుంబురుండు మొదలగు 

వారిలో బెద్దవాండగు హాంసుండు రెండవ మ. 

కులంబునకుం. |బభువుగా ప. చితరథుని*2 

నభిపి. క్వండై. చీాముకూాటమునం నివసించుచున్నా (శు, 

చందకిరణనంభూత మగు నచ్చరలకులమున జన్మించిన 

జగ దేక సౌందర్యవతి యగు “గార” యను క న్యాలలామ 

సీ హంసుడు వివాహమాడెను. మహానుభావులగునట్టి 

దంపతులకు విగతలతణురాలను దుఃఖనహసనభాజనంబ 

నగు నే నేకై కతనూజ నె జన్మించితిని, మదీయజనకుం 

డనపత్వుుం. డగుటచే సుతజన్నాలతిరి_క మగు మహోత్స 

నంబుచే నాపుట్టును సభినందించి పదియవనాండు నాకు 

“మహా శేంతి యను నన్వర్థ నామభేయ మిజెను. 

నేనును వీళృగృహమున మిక్కిలి గారాబముతోం 
జెరుగుచు శోకాయానముల నేవ్మూతము నెజుంగక 
కమనీయగానమనోపహాోరిణియగు వీణాకుమారివలె గంధ 

రుల (పేమాంకముల సంచరించుచు (కమ్మకమముగా 

(శీ శే వము నతి క మించితిని, 

అనంతరము మధువమూనముచే వసంతము వలె, నన 

పల్ల వముచే మధుమాసమువ కె కుసువుముచే నవపల్ల 
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వమువలె, మధుకరముచే కుసుమమువలౌ మదముచే 

మధుకరమున లె నవయావనముచే నా శరీరము విలాస 

నంపన్న మయ్యెను, 

తరువాత నకలలోక హృదయానంద దాయక మగు 

ననంతే బుకువునం దోౌకనా(డు నా జననితోం గూడి 

““యచనో*దంబుూ న స్నానమాడ దలంచి యి-చ్చోటికి 

నచ్చి సరోనర తీరంబున నఖీజన నమేతనై సంచరించు 

'చుంటిని, అంతలో నెచ్చటనుండియో నపూర్యంబగు 

పుష్ప సౌరభమా। ఘాణోం చితిని.”” ఇటెహృదయంగమ 

మగు పరీమళ మెచ్చటినుండి న చ్చెనని కుతూహాలంబునం 

గొన్ని యడుగులు నడచి య-చవ్చోట నమానవయస్సు_౦ 

డగు మణీ యొక తాపనకుమారునితో గూడి స్నానార్థ 

నుగుడజెంచిన సుందర సుకుమారుండకు నొక మునికో 

మారు నవలోకించితిని, ఆతని చెవియందు నదృష్టపూర్వం 

బగు నొక్క. కుసుమ మంజరిని గాంచి దీని సౌరభమే 

యన్య కుసుమ గంధమును దిరస్క_రించి నాకు హోయి 

గూర్చినదసి నిశ్చృయించుకొంటిని, 

అనంతర మామునినందనునిచక్కదనమున కక్క_జము 
నంది మైమజచివోతిని, అంత నాతని సహచరు(డగు 

మునికుమారుని సమీపించి (ప్రణామపూర్యకముగ నిట్లు 
(పశ్నించితిని, 
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“ఆర్నా! యీతని పే-జేమి? జననీ జనక లెవ్వరు? 

ఈనగంయమికుమారుని (శనణానతంన మగు నా కుసుమ 

మంజరి మే నృవమునకు సంబంధించినది? దీని సౌరభ 

మనాభూతపూర్య్ణమె యసౌధారణము రయొజ్బుచున్నది”, 

ఆ మునికుమారుకు నా పశ్న విని మందపహోసనము 

చన oo క 1” చ రజ ల్ నో 
లు శాల | ఇ (పశ్న లనలన re (బుయోాబను 

మేమి? వినకుతూహాలము గల బేసి తలుప్రుతున్నా 

నాక ర్లైిఫువసి యిట్లు చెప్పు నారంభిం చెను. 

a 



సవవు విలొసము 

చేవతోకంబున “శ్వేత కతు” నను మహాోమునీ౧ 

(దుండు గలడు, ఆ'మహోత్నుం డొకనాండు దేవతారాధ 

నమునశై తామరపూలు గొనివచ్చుటకు మ్ందాకీని 

"కేగెను, అట్లు చని పుష్పములు గోయుట కై జలములలో 
దిగిన ' యమ్మునీందు నాలోకించి కమలవనీవిహోరిణి 
యగు లకీ వమూననము చలిం చెను, ఆచేవి కూర్చుండి 

యుండు ఫుండరీకమునుండి యొకప్పు తుం డుదయిం చెను, 

అంత లనీ చేవి తనబిడ్ల నా శ్వేత కేతువున కర్పిం చెను. 
ఆలక్లీ శ్వేత కతుల కుమూారులడీ ఈ మునికుమారుండు, 

ఇతండు నకల కళావి ళారదుండు, నసమ_స్తగుణ సవమ 

న్వితుండు. వీని... చేరు ఫుండరీకుండు. ఈతని [శనణ్శాగ 

మున విరాజిల్లుచున్నుది పారిజాత కుసుమమంజరి. దీని 
సుగంధమే నిన్నాకర్శి ంచినది, చేడు చతుర్లశి యగుట చే 

మేమిరువురము భగవంతుండగు పరమశివుని నందర్శనా 

వూ కై లానమునకుం _(బయాణ మెతిమి. 

నందనవన నమిపమున నాతోంహాడ నడచినచ్చు 
చున్న పుండరీకునకు ననబేవత ఈ పారిజాత కుసుమ 

'మంజరిని జహూక రించి “ఆర్యా ! బ్రదిగో ! ఈపారిజాత 

8 
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మంజరిని బరి గహింపుము. ఈయది నీ రూపమున కను 
రూప మగు నలంకారము. దీనిసి నీ శనణమున ధరిం 
వుము. పారిజాతము జన్మ నఫలమగునులో 

అని నందనవన దేవత యెంత |బతిమాలినను డానిని 
(హీ హీంచుటకు నామ్మితుం sos అంత చేను 

పొరిజాతమంజరిని బలాత్కారముగ నాతని చెవియం 

దుంచితిని.” అని కపింజలుడు పలుకుచుండ నా కేంత కేతు 

కుమారు(డు నన్నుంజూచి *కుతూహాలినీ ! ఈ పారిజాత 

పరిమళము నీ కప్ప మగునేని దీనిని నీవే పరిగహింఫు” 

మని యాపసూనమంజరిని తన చెవినుండితీసి నాచెవియం 
దుంచెను. ఆ మునికుమారుని యంగసళీన్సర్శ చే నానేను 

ఫులకిం చెను, హృదయము పరవళమయ్యెను ఆతండును 

నాకపోలన్పర్శచే కంపితమగు క రా(గమునుండి క్రింద 

బడిన యతుమూలనుసై తముగుర్తింపడయ్యెను. అప్పుడు 

చేను [కిందంబడకుండ నా జపమాలికను కొని కంగా 

ఛరణముగ నలంకరించుకొంటిని, 

ఇంతలో నా ఛృతగ్రాహిణి చనుదెంచి భర్తృ 

దారికా! దేవిగారు స్నానము చేసినారు. ఇంటి శేగు 

సమయము నమిపీంచినది. సీ స్నోనముపూ _ర్రిగానిమ్ము” 
అని పలుక నే నమ్మునికునూరుని ముఖమునుండి జలా 



న్యా నవమ విలాసము 

త్కారముగ మాపు మరల్చుకొని స్నానార్థము నరో 

వరమున కరిగితిని, 

చేను వెడలిపోవుట మాచి శిండవ మునికుమూరుండు 

కొంచెము కోపముతో “మిత్రమా ! ఫుండరీకా ! ఓ కిది 

తగినపని గాదు, ఈయది శ|దజనులు (తోొక్క-వలసిన 

మూార్లము, చ శే ర్యమెటు పోయినది? నీ యిందియ 

నిగ్రహ నే మూలదాగినది! పరంపరాగత మగు (బహ్మ 

చర్య మెచ్చటి శేగినది? గురూప బేశము లేమి చేసితివి? 

చదివిన శాన్తము లేగంగలో గలివీతివి ? చేతినుండి 

జాటిపడిన యతశుమాల యపహరింపంబడుట్నసె త మెటుం 

గ వెతివి. ఈ బాల జపమాల నపహరించుంగాక, సీ 

హృదయమునుగూడ నపహరించినట్టున్నది. చానినై న 

మరల(గహీంపలేకుంటివి” అని మందలింప నామునినం 
దను డొక్కి.ంత సిగ్గువడి “కపింజలా ! న న్నన్యథాతలం 

పకుము. ఈ కన్యక యపరాధమును శ&మింపంబో” నని 

పలికి, తేని కోపము తెచ్చుకొని నన్ను. గనుంగొని 

“దపలురాలా ! నాజపమాల నపహారించితివా! నా 

యతిమాల నొనంగక యొక్కయడు”గైన ముందున 

శతడవల” దని నొక్కి పలికెను, 

అంత నే నా యవవమాలను నాకంశమున నేయుంచు 

కొని నామెడలోని మేకావళ్లీహారమును దీసి *ఇదిగో 



కల్యాణ కాదంబరి ౬౦ 

మోయతువాలిక ! |గహింపు”డని,యాతని హ_స్తమునం 
దుంచి యటనుండి కదలి మజ్జన మాచరించి మృజ్జనని 
తోయాడ నిజభవనమున కేశిని, అంతఃఫురము ప్రవే 
నించితినే గాని యంతరంగమున న మ్మునికుమారుని 

యనుపమాన సౌందర్యము నే న్మరించుచుంటిని, 

అంత సాయంకాల మయ్యెను, నాఛ(తగహిణి 

వచ్చి “రాకుమారీ ! ఆపుండరీకుని మిత్రుడువచ్చి మన 
వాకిట నిలబడి యున్నాడు, అకుమాల నడుగుటకె యరు 

చెంచితి నని పలుకుచున్నా డు” అనిన విని నేను .వెను 

వెంటనే కంచుకి 'నొక్కని బిలిచి యా మునికుమారుని 

లోనికి గొనిరమ్మని యాజ్ఞ్ఞాపించితిని, J 

అంత కపింజలుడు త్ కఠళుదెంచి యుపవిష్టుండై 

యీకాంతమున నాతో నిట్లుపలికెను, “రాజవుతీ 1. ఏమి +.వమి 

చెప్పుదును. వో రాడుట లేదు. వనములలోకందమూలములు 

భుజించి కాలముగడుపు మునిజన మెక్క_డ ! కలుషము 
లగుకామవాంఛ లెక్క_డ ! నీ నమతమున నేనట్లు కఠిన 

ముగ ఒలికి వేలాక చోటి శేగితిని, నా మితం. 7డేమి 

చేయుచుండెనో మూతమని మరలివచ్చి యొక వృతుము 

చాటున నిలిచి యాలోకించితిని, నామ్మితుండు * సర్వ 

వ్యాపారములు బరిత్యజించియున్నత్తుని వలె పరాయ త్త 

చిత్తుండై. క్ న్నీరుగార్చుచు. గాన్పిం చెను, అట్ట దీనస్థితిలో 



౬౧ నవమ విలాసము 

నున్న యాతనిం గాంచి నా హృదయము కంపించినది, 

అప్పుడు మా కిటు సంభాషణ జరిగినది, 

“మితవూ ! పుండరీకా! ఇదియీమి 1” 

“సఖా! |! కవింజలా! అంతయు చెటిగియు నన్ను. 

“వయసా ! సీ కీ విచ్చియేమి ? ఈ మార్గము గురువు 
లుపదేశించినడా ! ధర్మ (గంథములందు పఠించినదా ! 

తపోవిధానమా ! (నతరహన్యమా ! ఏీవంటి వాండు సాధు 

వన నిందితము లైన యిట్టి విషయముల నాలోచింప 

నచ్చునా? ధైర్య మనలంబింపుము, దురాలోచనమును 

దూర్త_మొనమిప్పుము.” 

“కకింజలా ! నా మనస్సు నాలో లేదు, నీ యుపబే 

క్ు నాచెవి కేక్కు_ట లేదు. నేనందుల కరు (డనుగాను, 

నన్ను తమంవుము, 29 

ఇట్లుపలుకుచున్న నామ్మితుని వాక్యము భాంక్ర నించి 

కింక _రృన్సమూథుండ నై యెవ్విధమ్మునై న (పాణమిత్రుని 

గపాణరక్నణమును గావించి తీరనలయు నని నిశ యించు. 
కొని యిచ్చటి కరుదెంచితిని. ఇందులకు సీ సందర్శనము. 

దప్ప వేటు పోయంబు చేదు. 



క్ర ల్యాణ కాదంబరి ౬౨ 

గంధర రాజపుతీ) ! కాల మతి కమించినది. నూర్య 

భగవానుం. డ_స్తమించుచున్నాం(డు. సుహృ_త్పాణ 

సంరతు.ణార్థము (_పాంజలినై న మ 

అని పలికీ కపింజలు డటనుండి వెడల పోయెను, 

అంత నాశేమియు తోచలేదు, నా |పియసఖంయగు 
తరళికతో నిటు పలికితిని. “చెలీ ! కవీంజలుని మాటలు 

వింటివిగడా |" ఇప్పుడు క _రృవ్యము నాలోచింపుము. 

నేను సామాన కన్యన లె లజ్జను పరిత్యజించి, జనాప 

వాదమునకు నం జేహింపక, జననీ జనకుల శెజింగింపక 

స్వేచ గా పోయి య మ్నునికుమారుని పాణిపద్యము 

(గహించితి నేని గురుజనాలతి క్ర మణదోషము (సా చం 

చును, ధర్మమునకు వెజచి పోకుంటి నేని మా'సనినందనుండు 

(ప్రాణములు పరిత్యజించుట నిక్కు_వము. అందుచే మహః 
పాతకము (ప్రాప్తించును. ఏమిచేయుదు”నని యీడ్చు 
చున్న నన్ను నానఖ యూరడించి యుచిత వాక్యముల చే 

సాహృదయమున కు త్చాహమును గలిగించినది, 

అంత నేను థై ర్యమువహించి మునికుమూరుని యంతి 

శమున కరుగ నిశ్చయించితిని, అంతలో దుర్నిమి త్తము 

నూచకముగ నాదశ్షిణ నేత మదరినది, ఆ యపశకునము 
నకు “డై వమింకను నేమి చేయనంకల్పిం చెనో” యని 
శంకించుచు నేలిముసుగుచే నొడలంతయు గప్పుకొని 



౯౪౩ నవమ విలాసము 

రసాన్యముగ తరళికతోంలహాడి 'నేడందిగి _ప్రమదావన 
గ్యారమున బయలు బేరి ఫుండరీకుని నమిపమునకః 
బోయిితిని, 

అది నిశీధ సమయము. అంతలో దూరము నుండి 
“హా! హతుండనై తిని, నంచితుండ నై తిని” అయ్యో! 

పది యేమి? ఇంతఘోరము జరిగిన బేమి? ఓమహా శ్వేతా! 
కక నొమ్మితుండు చేసిన యపకార మేమి? అయ్యో! 

ఫుండరీకుండా ! చేను కూడ నీ వెనువెంట వచ్చెదను, 

నిన్ను ఏడి ఊణమెననొంటరిగ నిలునజాల.” నను 

కవింజలుసి యా_ర్తనాదము నాలకశిం చితిని, 

అది ఏసి నాపాణములు లేచిపోయినవి, అడుగులు తడి 

బడినవి, 'నేనుబిట్టు వాపోవుచు ముందున కరిగి యచ్చట 

విగతజీనుడై పడియున్న ఫుండరీకుని, విలపించుచున్న 

కపింజలుని గాంచి దుఃఖావేశమున మూర-ానొందితిని! 

అనంతరము  సెలివి తెచ్చుకొని “హః! మహాభాగ | 

నన్నొంటిగ విడిచి యెందు బోయితి వని గొంతె_తి 

వాపోయితిని, 

ఇట్లు కొంత తడవు దుఃఖంచి తరళికతో “నఖ! 
లెమ్ము | చితి నమర్చుము ! జీవి లేశ్వరు ననునరిం చెద” 

నని పలుకుచుండ సాలే నాక దివ్యపురుషుడు చంద 



క ల్యాణ కాదంబరి (9) 

మండలనునుండి వెడలినచ్చి ఫుండరీకుని జేహము నెత్తు 
కొని గంభీర మగు నంరముతో న న్ను -డేశించి “క్రమూారీ! 

మహా శేంతా ! వీవు (పాణంబుల బరిత్యజింపకుము, 

వెండియు నీ కీతనితో సమాగమము నంపా_స్తమగును. 
అని నన్నో దార్చి యాకనమున శెగసెను, 

అంతట నేను వినయముతో నిచేమని కవింజలుసి 

(క్ని ంచితిని, ఆతడు నామాటలకు( (బత్యుత్తర మోయ 

కయ్ “పరీ దురాత్నుడా ! నా'నెచ్చెలికాని నెచ్చటికిం 

దీసికొనిపోదు” వని పలికి కోపావేశముతో ను త్తరీయ 
మును నడుమునకుం జుట్టుకొని యాతని వెనువెంట గగన 

మండలమున ఇన చను, చూచుచుండగ నే వారు నత్ముత 

మండలమున (బవేశించిరి, 

నా కేమియు దోంచక విన్సయవి,భాంతనై తరళికా! 
ఇది యంతయు నేమని పలికితిని తరళికయు నకరుణ 

ముగా నిట్లు సమాధాన మిచ్చెను. “రాజకుమారీ ! శోకిం 

పకుము, ఆ దివ్య పురుష డెవ్వడో కన్నతండి నలె 
ని న్నో దార్చినాండు, అట్ట మహాత్ముల మాట లనత్య 

ములు కావు. కపింజలుం డాతని ననుసరించి పోవ్రటయుం 

గొంత యాశావహముగ నున్నది, అతనివలన నాదివ 

పురుషు basal ఎందుండి వచ్చెనో, ప్రుండరీకు నేల 

గొనిపోయెనో, ఏల ని న్నోడార్చెనో, తెలిసికొని యనం 
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తరము జీవించుటయో, మరణించుటయో ేల్చుకొన 
వచ్చును, కావున కపింజలుడు వనచ్చునండాక (పాణ 

ములు భరింపు”మని తరళిక నాపాదములమో(ద (వాలి 

ప్రార్థించినది. 

నేను తరళిక మాటల నాలించి ఆశాబంధము 

(తెంప నేరక అప్పటి కదియీ యు కృంబసి యెంచి జీవి 

తము త్యజింప నైతిని, తరళికతో నే నరోవరతీరంబున 

ఘోరమగు నా రాతి గడవితిని, 

వములటునొండు ప్రత్యూషమున నే లేచి యా నరోవర 

ములో స్నాన మొనర్చి ముసినందనుని యందు గల 

యనురాగాతిశయము చే నాతని కమండలు వే, ఆతని నార 

చీరలే ఆతని యశతమాలికయీ (గహించి సంసారము 
నిస్పారమని భావించి తల్లిదండ్రులను చుట్టపక్క_ములను 

విడిచి (బహ్మచర్య మవలంబించి యనాథ శ రఖ్యుండగు 

పర మేశ్వరుని (ప్రతిదిన మర్చించుచు నించేయుంటిని, 

నే నిట్ట పాపాత్ఫు రాలను, నన్నుంజూచినను, పలుక 

రించినను వముహాభాగునకు. బయోజన నేమి?” అని 

పలికి వల్కు_.లాంచలముచే మోము గప్పుకొని పొంగి 

వచ్చు శోక మావుకొనలేక మహో (త పెద్దయెలుం 

న వాపోయెను, 

9 
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చందాపీకుండు. మహాచ్వేేతి నృతాంతము విని 
దయార్ల )హృదయముతో నామె ని ట్లోడాశ్చెను. “భగ 
నతీ ! వివారింపకుము, సుఖములును, కష్టములును వచ్చు 

చుంబోనుచుండును, థ్ర_ర్య్టము వహింపుము, మరణించిన 

వారికై పరితపించుట భావ్యము కాదు. మనోనాథుడగు 
మన్మథుడు మహాదేవుని నయనాగ్ని యందు భన్గమై 

పొయిన రతి ప్రాణములు వాసినదా! పద్దువ్యూహమున 
(వాణములు గోల్పోయిన యభిమన్వుని విడిచి యుత్తర 

జీవితము భరింపలేడా! నీకు మరల భర్భ సమాగమ 

భాగము గల్లునని చమూ దివ్యపురుషుడు నచిం చె నంటిని 

గదా ! మహానుభావుల వాక్యముల వ్యర్థములు "కావు. 
ఆపదలయందు థ్రైర్యము థీరుల లహేణము” అని సుక్కు 

విధముల నూ రార్చుచుండునంతలో నామె విహాద 

వృత్యాంతము విని చింతా కాంతుండయ్యనో యన నహ 
స్క_రుండ న స్త మిం చెను, అంత మహా శ్వళాచం్యడాపీడులు 

సాయంనంథో $ పానన్నక్తె లేచిరి, 
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అనంతరము చందాపీడుండు మాటిమాటికి మహో 

సేత చరిత్రమును దలంచుకొనుచు, మరల నామెతో 
నిటనియెను. “భగవతీ! నీ పాణనఖయిగు తరలిక యెంచే 
గినది ? అనుటయు మస శ్వేత చం[దాపీడునితో నిట్ట 

నచింపనసాగను, 

“ఆరా! వంటిరిగడా న్యర్గతోకమున పదునాలు 

గప్పరఃకులములు గలవని. అందు నమృత నంభవమైన 

కులమున “మదిర” యను క న్య కామణి జస్నిం చెను, 

గంధర్య రా జగు చితరథుం డామెను పరిణయమా డెను, 

ఆ దంపతులకు “గాదంబరి” యను ఫుతిక జన్మించినది, 
ఆమె బాల్య మాదిగా నాకు (్రాణసఖ మెనది. ఇరు 

వరము నొక కంచమున దిని యొక మంచమున బండు 

కొొంటిమి. ఆకాంత విపూదాంత మగు నావృ తెూంతము 

నాలకించి “నా|పియనఖ యగు మహా శ్వేత విరహావిధు 
రయె దుఃఖంచుచుండగా నేను వివాహ మాడను,” 

అని శపథము చేసినది. “నాతండి బలనంతముగా పరి 

ణాయము చేసిన. (బాణములు విసర్టింతు” నని అ 

పూసినడి, అది విని గంధర్వ రాజగు చి్నితరథుండు 
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“మహా శ్వేతా DE దుఃఖంచుచున్న మాకు మజియొక 

దుఃఖము సంపా పుమై నది. నీనఖయగు కాందబరి కళా 

ణము చేసికొననని గట్టిపట్టుపట్రినది. నీ పాణనఖకి సీ వే 
సమొక్కి_౦త బోధింప్రొమని నా చెంతకు గంచుకి నొక్కని 

'బంపిం చెను, 

అప్పుడు నేను “సఖీ ! కాదంబరీ ! ఖం చు చున్న 

నాకు మటింత దుఃఖము గలుగంజేయకము, నాసాంంత 

మునకు సంతోషము కలిగించుటమే సీ కభీష్ట మేని 

నామాట మన్నించి వివాహమును చేసికొనుము” అని 

నామాటలుగాం చెప్పమని నాసఖ యగు తరళికను 

కాదంబరి యొద్ద కంపితిని, అదిపోయిన కొంచెము సేపు 

నకె మోరరుదంచితిరి,” 

మహో శ్వేత యిట్లు పలుకుచుండగా చం డోదయ 
మైనది. అంత నామె మెల్లగా న్నిదించినది. రాజకుమా 
రుండును “నా మ్మితుండు వై శంపాయనుండు నాకొజు 

కెంత చింతించుచున్నా శో, పాపము |! షత్ర లేఖ యేమని 

భావించుచున్నదో ! నా నహచరు లగు రాజపఫ్ఫుతు లేమి 
చేయుచున్నారో” అసి ధ్యానించుచునే సిదురించెను, 

మజునాండు *కేయూరకులో డను గంధరం కుమారు 

నితోయగహాడి తరళిక యచ్చటికి వచ్చెను. మహా శ్వేత 
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తరళికను గాంచి “నభ! గంధర్వ రాజకుమారి కాదంబరి 

సుఖముగా నున్నడా! నా. మాటలు వచించితివా! 

నమ్మితించినదా !” యని (ప్రశ్నించెను. తరళిక “రాకు 
మారీ! కాదంబరి సుఖముగా నున్నది. నీ నం దేశ 

మంతయు నిన్నది, ఆమె ము _కికంఠముతో విలపించి 
తన వీణా వాహకుండగు వీ కేయూరకుని నీచెంత కంపి 

నవోఅని పలి కెను, 

అంతట శేయూరకుండు మహా శేంతతో నిట్లు మనవి 

వేసిఫా నెను, “చేసీ! కాదంఒరీ చేని సీ కి విన్నవించు 

చున్నది. నీవు తరళికచే నట్టు వ ర్రమానము మంపుట 

నొ చిత్తమును సరీక్లి ౧చుటకా ! | చక్ర నామోదకోపమా! 

నాహృదయము సీ 'వెటుంగవా |! మధురభావీణి వగునీ 

నోటినుండి యుంతటి క థిన వాక్యము లెట్టువచ్చినవి? (పాణ 

సమానురాలగు నోన ఖురాలువతివి యోగమున దుఃఖంచు 

చుండ చేను వివాహమాడుటయా ! నీకు నమస్కరించు 

చున్నాను, నన్ను బలనంతము చేయకుము, అన్యధా 

భావింపకుము. కరుణింపుము. అని మాతో నొక్కి 
నకా,,_ణీంపు మని నన్ను. బంపినది” ఆ మాటలు విసి 

మహో శ్వేత కొంత సే పొలోచించి జశేయూరకుని బంవీ వేసి 

చందాపీడుని గాంచి “రాజకుమారా ! హేవమకూటము 

మిక్కిలి రమణీయమెనది, చిత్రరథుని రాజధానియు 
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మిక్కిలి చిత్రమైనది గంధర్యలోక ము కోడుంగడు మనో 

హరము, కాదంబరి సరళహృదయ. నే నిప్పు డచ్చటికిం 
బోవలసియున్నది. ర్ శెట్టి యాటంకము "లేనిచోనావెంట 

దయ చేయుము. య పప వచ్చి నానఖ యగు 

కాదంబరిని గనుంగొని మరల రానచ్చును, సీను నా 

కకారణ చాంధవుండ నై తివి, న సందర్శనము చే చింతా 

(కాంత మగు నాసాంంతమున శెంలేని శాంతి కలిగినది. 

సజ్జన నమాగమములు సంత పదాయకములుగ డా 99 

యని పలికిన చందాపీడుండు “చేవీ! నిన్ను గాంచినది 
మొదలు నాకును నేదియో యు తాహాము పొంగి 

పొరలుచున్నది. పీ యా & నిరసానహిం చెద” నని పలికి 

యాంమెవెంట బయలు చేశాను. 

అట్లు మహా శ్వేత చందాపీడునితోగూడి హేమ 

కూటంబున కేగి గంధర్య రాజధానిని (బ వేశించి కాదం 

బరీసౌధమున కరిగినది, అల్లంత దూరమునుండి యే 

తన్నుగాంచి తల్పము దిగివచ్చుచున్న కాదంబరిని 

గాగిలించుకొొని మహా శ్వెత “నఖ ! ఈతండు చందా 

వీడు. డను రాజకుమారుడు. భారతవర్ష మునకు (బభు 

వగు తారాపీడమహో రాజుతనయుండు, దిగ్యిజయమున క్రై 

బయలు బేరి మార్లవశమున మనభూమి -శే తెంచినా(డు, 
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(ప్రథిమదర్శనమునంచదే నాకీతనియం దత్యంత గౌరవ మేర్చ 
డినది, మనకీతెండు పరమమి తుండులొ అని పలికెను, 

అంత చం|చాపీడుఃడు కాదంబరికి వందన మాచరిం 
చెను, కాదంబరియు రాజకుమాగునికి గారవ ప్రరస్సర 

ముగా మగల నమస్క_రించి యుచితాననమున నుపవిష్టుం 

గావించి రాజోచితము లగు సత్కారములతో నన్నా 
నిం చెను. అనంతరము మహా శ్వేత కాదంబరీ సౌధము 

నకు నమోపమందున్న (ప్రమదావనములోని విలానభవన 

ములో రాకుమారునకు విడిది యేర్పణచి గంధర్వసార్య 

7 ముని దర్శింపంబోయినది, చందాపీడుండు రెండవ 

కాదంబరీ హృదయమువ లె నున్న య మ్మణియ భవన 

మును (బ వేశించి స్నానాది నిత్యకృత్యంబుల నిర్వ_ర్హిం 

చెను, అంతలో మదలేఖయను పరిచారిక మాలతీ 

కుసుమమాలికలనుు నొక మనోవహారమగువు ణిముయ 

హోరమును గొనివచ్చి చం డ్రాపీడునకు నమర్చించి “రాజ 

కుమారా ! కాదంబరీ దేవి వీనిని మిాకుంగానుకగా. బంవీ 

నది, ఈ రత్న హారము శీ రసము ద్రమున నుద్భవిం చినది. 

దీనిని నమ్ముదుండు వరుణన కిచ్చెను, వరుణుడు గంధర్య 

రాజాన కొను గెను. ఆతండుకాదంబరికీ బహూరకరిం చెను, 

అమె మోకు నమర్చించిన వ 
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అంతట చం _్రావీడుః డాదరపూర్వకముగా నా హోర 
మును (గహించి కాదంబరి సుగుణములను గొనియాడి 

నబహుమానముగ మదలేఖను వీడా, లెను. మటు 
నాడు (పాతఃకాలమున రాదనందనుండు కాదంబరీమందిర 
మున కరిగి యందు కాదంబరితో మాటాడుచున్న 

మహా శ్వేత వై పుంజూచి మందహానము చేను, 

మహా కేేతయు రాజకుమారుని భానమును గు రించి 

“ఫీ! కాదంబరీ! చుడకిరఇములనచే చం[దకాంతవుణి 

నలె ఏీగసణములచే నార్తీ)కృతహృడయ. (జై న చందా 

ఏీడుండు వెడలి పోదలచుచున్నాడు. పాప మిాయున రాజు 

నృతాంత మేమియుం దెలియక  రాజచ్మక మిోాపాటిఃి 

తో టునడుచుండును, ఎంతదూరమం దున్నను పద్మినీ 

పద్మ బాంధవులకు నలె కముదినీ కుముద క్రియులకున లె 

మ్ కన్యోన్యతి జీవితాంతము సిలిచియుండుంగాక !” 

అని పలికెను. కాదంబరి గంధ ర్యకువూరులం బిలిచి 

ఈరాజనందనుని నస్క_,భావారముం 'జేర్చిరండని మ! 

వంచి పంవినది, 

అనంతరము చందాపీడుండు మా కేంతకును. కొదం 

ఎరికిని నఖినంచనము లౌనర్సి సౌమకూటంబు వెలువడి, 

మహా శే తాశమమున కరుదెంచి, తన స్కంథావార 

మునుజేరి గంధర్వ కుమారులను బంపి వేసెను. 
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రాజకుమారుడు తనకు నమస-_రించుచున్న రాజ 

లోకమును మన్నించి యెదురువచ్చిన వై శింపాయను 

నాలింగనము.జేసికొని పత లేఖ నాదరించి. తానుజూచి 

నచ్చిన విశేషము లన్నియు నారలకుం చెప్ప్పుచునారాతి 

గడ పెను, 

మటునా(డు చందావీడుండు నభా భవనమలంకరించి 

-కాదంబరీ మగ్నమానసుం ప యుండ నంతలో కేయూర 

కుండచ్చటి కరుదించెను. రాజకునూరు చా eG 

పుత్రుని గౌరవించి కాదంబరీమహా శ్వేతల వేమ మడి 
గను, ఆతండును కాదంబరి పంపిన కర్చూర తాంబూల 

మును కమలదళ నంఫుటమునుండి తీసి చం దాపీడున 
కొనంగి మా రాజకుమారి మోరర్చించిన మణిపహారము 

నచ్చటనే పర్యంకము_పైె మజుచి వచ్చితి రని యుత్త 

రీయాంచలమున బంధింపంబడియున్న మణిహారమును 

నమర్చిం చెను, 

అంత చందాపీడుండు కియూరకునితో  నేకాంత 

ముగ సంభాషించి కాదంబరి తన వియోగముచే (కుంగి 

కృశించిపోవుచున్న దని విని ననం భమముగ నిందా 

యుధమును చెప్పించి డాని నధిస్తించి పత లేఖను వెంట 

బెట్టుకొని సౌమకూటమున కరిగెను. అందు సఖీజనులు 

10 
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వ [7 _ § rt గ్గ శా! నిశిరోపచారములు చేయ కృళభూతశరీర్యయై యున్న 

గంధర్య రాదపుతిని సందర్శిం చెను, 

కాదంబరికి రాజకుమారు నాగమనంబుచే [పాణం 

ఇలు శతేచినచ్చినవి. అనంతరము కొంతకాల మన్యోన్య 
విసంభ సంభాపణములచేం గడిపి కాదంబరి పట్టుబట్టు 

టచచే ప్మత లేఖ నామచెాత నుంచి చం। చాపీడు(డు మజుల 

తన సేనానివేశమున శే వెచెను, 
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చంటదాపీడుండు నృంంధావారమునకు నచ్చినంత నే 
ఉజ్జయినినుండి వచ్చిన రాజదూత సిద్దముగ నుండెను. 

ఈత రాజకుమారుడు ఓయిోా! మాతల్లిదండ్రులు 

శేమముగ నున్నారా? (పజలకు కుశలమేగదా!” అనిన 

వాడు నమస్కరించి యునరాజూ! “అచ్చట నందజికిని 

కుశలమే” యని మహారాజుగా రంపిన లేఖ నందిం చెను, 

చంద్రాపీడు డాలేఖనుపఠించి తనరాకకై జననీ జన 
కలు వేయికన్ను లతో నెదురు చూచుచున్నారని 

(గహించి పయాణభీరి _మోగించెను, మజియు మేఘ 

నాధుండను తన సేనానాయకుని బిలిచి *గంధరం నగర 

మునుండి కేయూరకుం డిచ్చటికి పృత లేఖను దోడ్కొబని 
వచ్చును, సీ వామును 'వెంటం బెట్టుకొని మన పట్టణము 

నకు గొనిరమ్ము ! అని యానతిచ్చి సై న్యంబులను 

కపపెటక ములమెలగా నడిపించుకొని రమ్మని "నె శం 
రు అ ౧౧ య రి 

వాయనుని నృంధావారమున నిలిపి యిం_దాయుధము 

నెక్కి. కొంతయశ్వ సై నా న్యమును "వెంటబెట్టుకొని సత్యరగ 

మనమున నుజ్జయిని. శకిగను, 
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అట్లు చం చాపీడు(డు పట్టణము (జ వేశించి జననీ 

జనకులకునమన_రించి మనోః రమాశుకనాసులనందర్శించి 

'వై శంపాయనుండు స్క_ంధావారముతో నచ్చుచున్నా. 
డని తెలిపి తన భవనంబున కెగి కాదంబరిని నృరించు 

కొనుచు కొన్ని దినములు గడపెను, ఇంతలో నేఘ 

నాధుండు ష్యతలేఖను దోడ్కొని రాగా యయామెవలన 

కాదంబరీ చరిత మంతయు. దెలిసికొని అమెకుదనయందు 
గల నిష్క_ల్యషహమైన _సేమను (గహించి, గంధర్య రాజ 

పుతిపంపిన యనురాగ నం చేశము నాలకీంచు చున షంతలో 

(పతీహారి చను దెంచి *యునరాజా ! కేయూరకుండను 
వాడు తమ దర నావ వచ్చి or 

డని వచించెను. 

అంత చందాపీడుండు శియూరకోని లోనికి పిలిపించు 

కొని “కాదంబరీ మహా శ్వేత 'లెట్టున్నారు ? వారి నందేశ 

మెటింగింప్ర్రిమని యడి గను, కియూరకుండు “రాజకు 

మారా! చేను షృత్రలేఖను మేఘనాధుని యొద్ద వదలి 
మణుల హేమకూటంబున కరిగి యువరాజుగా రుజ్జయిని 

శేీగినా”రని కాదంబరీ చేవి శెజింగించితిని, ఆమాట విని 
కాదంబరి నిరాశురాలై నిరాంత పోయినది. మహో శ్వేత 
నిట్టూర్పువుచ్చి తనయా(శమంబున శేగినది. హేమకూట 
మునం దందటు సీరాక క్రై నిరీక్రించుచున్నారు, సత్వరము 
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చనుదెంచి మారాజకుమారుని రశ్ల్షింప్రుి మని పలుకు 

టయు చ es శేయూరకుని జూచి “~ంధర 

కుమారా ! అచిరకాలములో నే నామును దర్శింపంగల 

నని వచింప్రము, పృతలేఖను నీ వెంట గొనిపొమ్ము. 

"దేవికి నా యాగమనవా ర్ల చెలిపి మజల నీవు మహా 
శ్వేతా శ్రమమున శితెంచి నన్ను గలిసిక్రొ” మని పలికి 

పతలేఖతో వానిని పంవీవెసెను. తరువాత రాజకుమా 
రుడు కాదంజబరీ దర్శనమునకై గంధర్వ్యనగరమున 

"కెగు నుపాయనేదా యనియు, తలిదండుల కేమి చెప్పి 

వెడలుదునా యనియు, సేనలతోను, రాజనమూహాము 

తోను, వె శంపాయనుడింకను రాలేచేమా యనియు పరి 

పరివిధముల చింతించుచుండ నారా(తి గతించినది, 

తెల్ల వారినది. స్మ-౧భావారము నమోపమున కరు 

'దెంచినదని వార్త వచ్చినది. | పాణనవూనుండగు వె శం 

పాయనుండు నచ్చుచున్నాడుగణా యని చందావీడుని 
హృదయము హర్ష (పఫుల్లమైనది, 

రాజకుమారుడు మహారాజుననుజ్జ వడసి వై శంపా 

యను నెదురొ,_నుటక్రై. యిం,_దాయుధము నెక్కి. కొంత 

యశ్వ సె న్యముతో నుజ్జయిని వెలువడి నృంథధావార 

మున శెదురుపో'మను, అట్లు పోయి సేనానమూహ 

మందలి రాజచ్మకములో వై శంపాయనుని గానక 
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“మం[తినందను. డెక్క_.డ” అని వారిని (ప్రశ్నిం చెను. 

అంత నంతాపనూచకములగు ముఖములతో వారు 

చం(దాపీడున కిట్లనిరి, 

“యువరాజా ! జరిగిన సంగతి విన్నవింతు మాక ర్లిం 

పుండు, మెల్ల మెల్లగ సేనలతో చేతెంచుమని వై శంపా 

యనున కొనుజయిడి మిరు వ యితిరి, మణునాడు నే 

మందజుము (పయాణాభిముఖులమె యుండ వై శంపా 

యను(డు వచ్చి “ఈ ప్రాంతమున వరులు 
నరోనరము కలదు. అది ఫురాణపసిద్ద మయిన పుణ్య 

తీరము. ఆ నరోవరములో స్నానముచేసి దానితీరమున 
నున్న భగవంతుండగు పరమశివునకు నమస్కరించి 
పోవుదో మని పలిశెను, 

ఇట్లు పలికి కాలినడక తో మంతికమూరుం డా 

సరోవర సమీపమున ేగను, అత్యంతసుందర మగు 
నా (పదేశము నవలోకించుచు నత. డందున్న యొక్ 

లతామండపమునై ఫు ెప్పవేయక యై చూడ 
సాగను. నయనాంచలముల బాప్పబిందువులు జూలు 

వాజ లోలోపల చే నేమియో ధ్యానించుచు కదలక 

మెదలక వంచినతల యొ త్తక య శే, గూర్చుండియున్న 

వై శంపాయనుని జూచి చి త్ర తృచాంచల్యము నంభ విం చెనని 



రజా ఏకాదశ విలాసము 

తలంచితిమి. _సమోపమునకుపోయి రమ్మని (బతిమాలి 
తివి, బలవంత పెట్టితిమి. 

కాని మామాటలను మంతినందనుఃడు వినిపించు 

కొనక “నే నిచ్చోటు విడిచి రాలేను, మారు సై న్యము 

లను దోడొ్క్క_ని నగరమునకు పొండు. నన్ను నిర్బంధింహ 
కండు, నాపొడదములు బంధింపంబడినట్లున్న వి” అని పలి 

కను. మేము కారణనేమో తెలిసికొందమని (గుచ్చి 
(గుచ్చ యెన్ని యో విధముల (క్ని ంచిలిమి కాని యేమి 

యును లాభము లేకపో మెను,” 

అని స్క_౦భావారమునందలి రాచ కము విన్న వింప 

రాజకుమారుడు వై శేంపాయనున కట్టి వె రాగ్యుము 

గల్లుటకు "హేతు వేమా యని చింతించుచు చమూన 

మూహములతో నుజ్జియినీ నగరము (బ వేశిం చెను. 

చై శంపాయనుని వృ తాంతము పట్టణమంతయుం 

(బాకినది. జనులందటు గుంప్రులుగూడి యా వంతవార్త 

చెప్పుకొని విచారింపసాగిరి. ఆ విపూదవా ర నాలకించి 

మనోరమ కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించినది, 

చం(ద్రాపీడుండు లజ్ఞావనత ముఖముతో మహారాజు 

నకు నమస్క_రిం చెను, తారాపీకుండు కుమారుని జూచి 
“వత్సా! వె శంపాయనుండు నీకుం (బాణాధికుండగు 



కల్యాణ కాదంబరి. లాం 

పరవుమిత్రుండని భావించుచుంటిని, ఇప్పు డీ వృతాం 

తము విన నాస్వాంతము సీయందు దోషమును శంకించు 

చున్నది” అని పలిశెను, వెంటనే శుకనాసుం డందుకొసి 

“మహారాజా ! నద్దుణనిధి యగు చందాపీడుని మోారిట్లు 

శంకింపవలదు. ఈ యపరాభమంతయు నె శంపాయ 

నుని చే. దున్స్వభావుండైన వానిని రాజకువూరుం:ు 

మాత్ర నేమిచేయును ?” అని పలికెను. 



దా దశ వితలొసవంం 

అంత చం చాపీడుఃడు జననీ జనకులకు నమస్క_రించి 

వారి య వునుజ్ణ్ల గై 7కోని నై శంపాయనుని దీసికొనివచ్చు 

శనై. సముచిత ఎరుక వెంటసిడుకొొని యిం|చా 

యు నధిరోహించి మహా శ్వేత దపోవవమునకు 

బయలు చేరను, 

ఇట్లు రాజనందనుండు సిభాయతనమున శకెగి మై న్యము 

నంతయు దూరమున నిలిపి తానొక్కడ యా శమములోని 

"కేగి మహా తను దర్శించెను. అచ్చట నశుభారలు 
గార్పుచు గూర్ప్చుండియున్న మహ్వా తను జూచి 

“యిదియే” మని తరళికను (బశ్నింప నది మహా క్యేత 
ముఖ మాలోకించెను. అంత నామె గద్దద కంఠముతో 
రాజకుమారున కిట్లనియెను, 

“రాజకుమారా! నీ వుజ్జయిని శేగితి వని వినీ 

'కాదంబరీ మనోరథము నిఫలమైపోవుటకు విచారించి 

నె రగాగ్యంబున మరల సీయా శ మమునకుం జను దం చితిని. 

ఇచ్చట నిన్ను. బయ రయొక _బాొవహ్మాణకుమారు 

నవలోకించితిని, అత జేదియోా న న్నరించువానిన లె తదేక 

దృష్టితో నన్ను. జూచి “తలోదరీ! నీవంటి సౌదర్యవతి 
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ఇయెహికసుఖంబుల నిరసించి శరీరము నాయానపజుచుట 

ధర్మమూ” అని పలిశెను. అందులకు నే నేమియు. (త్ను 

_తరమీాయక్ వాని నేమియు. (బశ్నింపక తొొలగిపోయితిని, 

మజుల నొక నాడా వ్నిపకమారుతడు నానమోప 

మునకు వచ్చెను, నే నా సమయమున నా హృద్దయేశ్య 

మండగు ప్రండరీకుని వ్యాసం చం బందుకొొనియుటిని, 

అంతట  వాండు నన్ను నమోవించి నేను “నిన్ను 

(జేమించితిని, నన్నుకృ తాని 'జేయుమని యేనుమో 
పలికెను, నేను వాసి త గ. కన్నుల నగ్నికణములు 

రాలి” దుర్మాప్తండా ! ఎవంరొో* నేర్పినట్లు చిలుక న లె 

బల్కు-చుంటివి, నన్నిట్లు పల్కు-టకు స్ నో రెట్లు వచ్చి 

నది? ఇట్టి సీచ(ప్రవృత్సి గలిగిన నీవు పక్షి జాతియందుం 

బుట్టక యిశ్షైల జస్నించితిపి ? అసిపలికి చం దాఖి 

ME “భగవానుండా! నేను నిజముగ ఫుండరీకుసి 

దప్ప చేజాకని మనంబునం దలంపనె తినేని ఈతండు 
శుకమె పోవుగాక” యని శోపించితిని, వెంటే యాతడు 

నిక్చేతనుండై నేలప్రైంబడెను. అనంతరము పరిజనుల 

యా[క ందన ధ్యనులచే నాతడు ేనర (వీయమితుండని 

తెలిసికొని యిట్లు దుఃఖంచుచున్నాను, 

అని పలికిన మహా శ్వేత వాక్యములు విని చం శ్రాపీ 
డుడు నయనములు మూసికొని ోఛగనరతీ! సీ వెంత 



౮౩ ద్వాదశ విలాసము 

పయత్నించినను కాదంబరీ కళ్యాణము మందభాగ్యుండ 

నైన నాకీ జన్యమున లభింపదయ్యెను. ముందుజన్మమున 

నెన దాని నన్నుగహీంతువుగాకి అని పలుకుచు 

గుండెలు! బన తె యు (పాణములు విడి చను, 
(రం ౧౧ 

అదిగాంచి తరళిక పరుగాత్తుకొనివచ్చి చం(ద్రాపీడుం 
బట్టుకొనిచూచి “ఛ -రృుదారిక! ఈతండు [పాణములు 

విడిచినట్లున్నది. అయ్యో ! ఎంతపని జరిగినది, హా! 

చంద్రాపీడా ! నీ _పేమమంతయు నేమెనొదని "పెద్ద 
'యెలుయగున నేడ్వసా గెను, మహా శ్వేత యదంతయునూచి 

నిశ్చేష్టురాలయి ను, వెంటవచ్చిన రాజపరివారమంతయు 

“ఓసి ! దుష్టతాపనీ ! ఎంతపనిచేసితో వని మహా శ్వేతను 
దూరసాగిరి, ఇం చాయుధము చందాపీడుని ముఖమండ 

లము పీక్షి ౦చుచు( నతిదీనముగా నకిలింపసాగిన ది. 

అక_డ కాదంబరి పత్రలేఖచే రాజకుమారు నాగ 

మననృ తాంతము విని సుందరముగా నలంకరించుకొని 

పషృత్రలేఖ కై దండగ కొని మదలేఖణోయాడ మధుర 

భావణము లాలవంచుచు మగా శ్వేతా మమున కరు 

దెంచినది, అటు వచ్చి యచ్చట జరిగిన విహాదవృ తాంత 
షం ee. 

మంతయు. 'దెలిసికొని మూరి ల్సి కొంత కాలమునకు. 

"దెలివెంది మః శ్వేత ౧ఠమును  గాగిలించుకొని 



క ల్యాణ కాదంబరి రాళ 

దుఃఖంచి మదలేఖయు పత లేఖయు దన్ను. బెక్కు.. విధం 

బుల నూరడించినను వినక చందాపీడుని చరణకమల 

ములకు నమన్క_రించి వానిని తన యంకఫాెాగమున నిడు 

కొని కూర్చుండెను. కాదంబరీ కరన్పర్శచే నొక దిన్య 

తేజము చందావీడుని శరీరములోనుండి యాకనమున 
కేగినది. అప్పు డంతరిత్షమునుండి యిట్లు విననచ్చినది 
“అమ్మా మహో (తా! పూర్ణము నిన్నో దార్చితిని.. 
వుండరీకుని “దేహము నాలోకంబున నున్నది. చందా 

పీడుండును కొలందికాలములో జీవ్ంపగలండు. అంతవరకు 

నాతని శరీరమును కాదంబరి రక్షించుగాక [ 

ఆ వాక్యము లాలించి యందటును నాకాశము.వె ఫు 

జాచుచుండిరి. అంతలో పలేఖ లేచి త్వరత్వరగా 
పరుగిడి యిం చాయుథభము క ళెమును బట్టుకొని “ పభువు 

లేనిచో మన కిచ్చట నేమిుపని” యని పలుకుచు నయ 

శ్యముతా ౧హాడ నచోడ నరోవరములో దుమికినది. 



(తయోదశ వితాసము 

అంతనా నరోవరమునుండి యొక మునికుమారు(డు 

'వెడలివచ్చి “మప జ్వేతా!” య యని విలివెను, వెంటనే 

మహాశేత నం ఛభమముతో నాతనికి నమస్కరించి 
మహాత్నా! కవీంజలా! యిప్పటికీ ప era మె 

దయవచ్చినడా ! పుండరీక శరీరమెందున్న ది? అట్లు 

గొంపోయిన వారెన్వరు! స్మి; తుని నెచ్చటవిడిచి వచ్చి 

తివి? అని యరణుగ గవింజలుం డిట్లనియె, 

as రాజప్ప తీ ! అట్లు నామితుని ఇ న్యం 

చం(దలోకమున శేనితిని, అచ్చట నొక, గ్రాపర్యంకమున 

పుండరీకుని శరీరముంచి యాదిన్యపురుషుండు నాతో నిట్లు 

పలికెను. *కవింజలా ! చేను చందుండను, నేనా నాడు 

విశ్వమంతయు వెన్నెలలు వెదజల్లుచుండ, సీ _పియమ్మిత్రు 

డైన పుండరీకుడు నాకిరణములచే సంతాప మతిశయింప 

నన్నిట్లు బాధించితివిగావున నీవును భారతవ రంబున 

జన్మించి ట్ర... ననురాగము గలిగియు [పియా 

నవమూగమ నుఖ. మనుభవింపకయు వమృతినాం దెదవుగాక” 

యిని నన్ను కవించి మృతుం డయ్యెను, 
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క్ర ల్యాణ శాదంబరి ౮౬ 

నేనును నిరపరాధినగు నన్నుశవించెనను [కోధంబున 

“కనును నావ లెనే కష్టముల ననుభవింతువుగాక” యని 

తిరిగి శపించితిని. అనంతర మా(గహ మడంచుకొొని 

మసో శ్వేత మతి__రణనంజూతమగు నచ్చరల కులమున 

బుట్లిన “గారి” ప్ర తికగడా! ఆమెచే వరింపంబడిన ఈ 

ఫుండరీకుండు నాకు దగ్గణ చుట్టనే యగుచున్నాడు, పర 
స్పరము వ ఫపించుకొొంటిమి. జన్మ జన్మకు ననుట 

చే భూలోకమున గెండుసారులై న పుట్టక తప్పదు. శాప 

దోషము పోవునంతవజకు సీతని శరీరమును రక్షింప 

నలయునను తలంపుతో నిచ్చటికి గొనివచ్చితిని. నీవీ 
వృ తైంతమును వీని తం|డియగు శేంత కేతువున శెటిం 
గింపుము. అమ్మహాత్చుుం డిందుల శేదేని _ప్రత్మికియ 
"'వేయంగలండని పలికి నాకు సెలవొనం గను, 

అప్పుడు నాను చింతా కాంత హృదయుండ నై గగన 

పమోర్షమునం ద్వరితగతిం జనుచు నొక్క... వై మానికు నతి 

కమించితి, వాడునన్ను జజుచుజు చూచి “దురాత్నా! 

గుజ్జమువ లె నన్ను ల్లంఘీంచితివి. భూమియందు తురంగ 

మృవె పుట్టు మని కఠినముగ శపించెను. అనంతరము నాచే 
ప్రారితుండై. నాశాపము తప్పదు నీ వెవ్యనికీ నాహన 

మగీదువో వాని యనసానమున స్నానముచేసినంత 

సాపముక్కండ న య్యుద” వని పలిశెను. అంత నేను. 



లాలి (తయోటదశ విలాసము 

“స్వామిా | నామ్మితు డప్పుడు చందుసి తోయహాడ 

భూమిపై 6 బుట్టనలసి యున్నది, వారితో గలసి యుండు 

న ట్లనుగహింపు” మని (ప్రారింప నాతం డొక్కింత 

ధ్యానించి “చందుండు తారావీడునకు దనయుండ 

యుద్భృవింపంగ లండు, స్ మితుండగు ఫ్రం డరీకు డాతని 

మం(తియగు శుకనాసునకుం గుమారుఃడగును. నీవా రాజ 

కుమారునకు వాహన మయ్యెదవు” అనుచుండగ నే 

నేను (కిందనున్న నముదములోం బడితిని, అందుండి 

౫ ౦ధవమునై_ వెడలితిని, ఆ జన్నమున సై గె తము నాకు 

బూర్య జ్ఞానము గలిగియుండుట చే కిన్నర మిథునము 

'నెంటబడి చం|డాపీడు నిచ్చటికిం దీసికొని వచ్చితిని, 

ఈచం,ద్రావీడుండు చందుని యవతారము. పూరాంను 

రాగముచే ని న్నభిలమించి నీ శాపాగ్నిచే హతు(డై న 
వె శంవాయనుండే ఫ్రుండరీకుని యవతారము. 

కవీంజలుండిట్లు పలకి నంత మహాశేంత తెలియక 

తాను గావించిన మహాపరాధంబునకు మికిలి దుఃఖం 

చెను, కవీంజలు. డామె నోదార్చుచు “అమ్మా! యిందు 

నీ యపరాధ మేమున్నది? ఇది యంతయు శాప 

మహిమ” యని పలికెను, అంత కాదంబరి కవీందలునితో 
“స్వామి ! పత్రలేఖయు, నీవును నరోవరంబునం ఒడితిరి 
గదా! ఆమె యేమెనదో తేలుప్రుం డన కపింజలుడు 



త్త ల్యాణ కాదంబరి లాలా 

“రాజకుమారీ ! ఆము నంగతినాకు తెలియదు. నేనిప్పుసు 

మహానుభావుండగు శ్వేత కెతుని చంతశేగి నమస్త 

నృ తాంతముల నడిగి తెలిసికొనివచ్చా” నని పలికుచు 

గగనమున కగఈ౫ను, 

అనంతరము కాదంబరి మహో శ్వేత చేం బబోధింప 

బడి చం చాపీ*సని నరిభము నొక్క రొలాతలమందుంచి 
C౧ 

స్నానముచేసి పరిశుద్ద చి త్రముతో నిత్వము నర్చించు 
ధి" లి 

యము జను 



చతుర్దశ విలాసపరు 

అనంతరము తారాపవీడధరణీకాంతుండు తన చారుల 

వలన న"వృ తాంత మంతయు నాలకించి మిక్కిలి దుకిఖుం 

చను. అంత నామహాోరాజు విలానవతీ నహితుండై మనో 

రమా శుకనాసులు తన్ననునరింప సముచిత పరివార 

ముతో నయ్యాా,శమమున శేగను. ఆ రాజేందుండట్టు 
చని యచ్చట చం డావీడుని దురవస్థకు మిగుల పరిత 
వించి విర కుండై శాపవృ తాంతమంతయు వినియు౧డు 

టచే న్మ్నాపాంతమం దున్న కాంతారములోం దపంబు 

సికొనుచు నప్పు డప్పుడు చందావీడుని శరీరమును 
నందర్శించుచు నందే దినములు గడపఫుచుం డెను, 

అని యాక థనంతయు చెప్పి జాచాలమహార్షి పక్కున 

నవ్వి “ముసీందులారా |! యీోకథ యెంత విచితముగా 

నున్నదో వింటిరా! (పస్తుతవిషయము విడిచి చాల 
దూరము చెప్పుకొని పోయితిని,  కామోపహతచే 

తస్స్కు_(డగు నాపుండరీకుండు స్వయంకృ తాప రాధము చే 

దిప్యలోక మునుండి పర్మిభష్షుడె భూలోకమున వై శంపా 

యనుండె యుద్భవిం చెను, మరల స్వయంకృత మగు 
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కఠ ల్యాణ కాదంబరి జాం 

దోపమున నే మహా శ్వేత సాపముచే నిట్లు .శుకయోని 

యందు జన్నిం చెను, 

అని యా జాబాలిమునీం నుండు పలుకు చుండ నా 

కప్పుడు జాతిన్మరణ గలిగి న్నిద్రనేల్కాంచిన శైనది, 

సమస్త విద్యను సన్న లిక్ వచ్చినవి, పరిస్ఫుట మగు 

వాణి |పా ప్పించినది. అంత నేనా మునిశేఖరుం గాంచి 

“స్వామి ! తమ యన్నుగహముచే పూర్వనృ తంత 

మంతయు స్ఫురణకు నచ్చినది, బంధుమిత్రుల నందజి 

స్మరించుకొ”ంటిని, నామరణము నాలకించినంత నేహృదయ 

మాగిపోయి (పాణములు త్యజించిన నా [_పాణనఖుండగు 

చంద్రాపీడుండు జన్నాంతరమున నెచ్చట నేశరీరము 
ధరం చెనో చెప్పి న న్నను గహించు(డు, నేనాతని గలసి 

కొనం గోరుచున్నానని పలికితిని నామాటలు విని 

యముని కోపముతో * మూూర్లు(డా |! సీ చంచల 

స్వభాన మింకను విడువకున్నానవు. జెక్కు_లై నను సరిగా 

రాలేదు ! ఎగురుటకు నమర్థుండ వై నప్పుడు చెప్పెదనులే 

పొమ్మని పలికి నాంటి కా గోష్టి భాలిం చెను, 

అంత నేను లోలోన “సీ శుక జన్నమునుండి యే విధ 

ముగ నుద్ధరింపబడుదునా”యని చింతించుచుండ నింతలో 



జం చతుర్దశ విలాసము 

హశరీతుయ నచ్చి “తమ్ముడా ! నెశంపాయనా నీ 

భాగ్యము పండినది, సీ జనకుని వద్దనుండి ని న్న న్వేపీం 

చుచు కపింజలుం డిచ్చటికి నచ్చినాలో డని చెప్పెను, 

అంతలా  గవీంజలుం డచ్చటికి వచ్చి కన్నుల 

సీరు నించుచున్న నన్ను చేతులతో నెత్తుకొని వత్సంబున 

నుంచుకొని పొమరుసినలె విలపించెను, ఆప్పుడు నే 

నాతనిగాంచి “వయస్యా ! పింజలా ! కూర్పుండుము, 

మా జనకుంయి శ్నేవమముగా నున్నాడా*+ నాచరిత్రము 

నినినన్ను నిందించినాండా ! న న్నెప్పుడై న న్మరించునా?” 

యని యడిగితిని, అంత కపింజలుండు “మితుడా! మో 

తండియగు, శ్వేత కేతువు శ్నేమముగా నున్నాడు. ఆ 

మహానుభాన్సం డీ వృ తాంతమంతయు దివ్యదృష్టి చే 

దర్శించి తగిన _ప్రతికియ్మకె (పయత్నించుచున్నాండు, 

నేను తురంగజన్మమునుండి విము క్తుండ నై యమ్మహో 

ముని యంతికమున శేగితిని, శ్వేత కేతువు నన్ను. శ్లేరువ 

కుంజీరి గార వించుచు నిట్లనియె, “వత్సా! కవింజలా |! 

నగవంబోకుము. కొలంది కాలములో నంతయు శుభాం 

తము కాగలదు.” 
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అనిన చేను మహాత్మా! తవుకు నా యందు 

దయగలిగిన-వో నా మ్నితుం 'డెందున్నాండో సెలవిండు. 

నే నాతని దర్శింప నువ్విళ్ళూరు చున్నా” నని పలికిన 

నమ్మాహాత్ముండు “నత్సా! నాండిప్పుడు శుకయోనిం 

జనించి జాబాలి మహర్షి యా, శమమందున్నాండు. “కాన 

సీ విప్పు డచ్చటికిపోయి వాసి దర్శించి, “కర్మము పరి 

పక్వమగు నజికు న మ్ముసీ౧దుని యాాశమము విడున 

నలి” దని నా మాటలుగా నచింప్రుము.” అని నన్నం పెను, 



పంచదశ విలాసము 

అట్లు కవీంజలుండు నాకు బోధించి నన్నటనుండి కదల 

సీయవలదని హారీతునకు బెక్కు_మారులు నొక్కి. చేప్పి 
మజియొకమారు నన్ను గాగలించుకొని వెడలిపోయిను. 

అనంతరము హారీతుండునన్నూ రడించుచునముచితొ 

పోరముల చే నాశెట్టి కొఆఅంతయుబేకుండం బోవీంచు 

చుండెను, కొన్ని దినములకు నాకు అెక్క_లు వచ్చినవి, 

కొం చెముకొం చె మగురటకుసామర్శంముకలిగినది, అంత 

చేను బాల్యచాపల్యముచే మహ+ జీత మొద్దకు. బోవ 

సిశ్చయించి యొకానొక _పభాతంబున నెగిరి యు_త్తర 

దిశగా నరిగితిని, 

కొంచెము దూరమేగితినో తేదో నా కాయాన 
మధికమయ్యెను, ముందుకుపో తేక ఇినుకకురా లేక నిట్టుా 

ర్పుచు నొక్క చెట్టపె (వాలి న్నిదించితిని, మేల్కా_ంచి 

మూాచితినిగడా! వలలో బంధింపంబడియుంటిీని, నా 

ముందొక భయంకరరాకారుండగు పురుషుడు నిలబడి 

యుండెను. నేనాతని గాంచి “నీ 'నెవ్వండవు ! నన్నేల 

బంధించితి” వని యడుగ వాండిట్లు పలికెను. నేనొక 

వమాతంగుం డను, ఇచ్చటి కనతిదూరమున మా।(పభువు 

కేగ్ 
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గలడు. ఆతనికొక కూతురుకలదు. ఆమెశెన్గరోజాబాలి 

యాశమమున చిత్రమైన చిలుకగలదని చెప్పినారట. 

అందుల కె యామె కుతూహలముతో నిన్ను బట్టుకొని 
నచ్చుటకు మమ్ము వాలమందిని బంపినది. నా యదృష్ట్ర 

నశముచే నీవు నా చేతికి జిక్సితివి. * 

అనంతర మూ మాతంగుండు నే నెంత్మబతిమూలినను 

నా (ప్రార్థన వమూాలింపక నన్ను బట్టుకొని పోయి తన 

(పభువు(తిక కప్పగించెను. ఆ మాతంగ కుమారియు 

వానిని మిక్కిలి మెచ్చుకొని నన్ను హా _న్రమున్యగ హించి 

ప ఫ్యుతకా! చేలికింజికి_తివి. ఇప్పు డెక్క_డికి. బో యెదొవని 

నన్నొక, కొయ్యబంజర ములో బెట్టి బంధించినది” 

అంత నేనునా దురదృష్టంబునకు నంతయు చింతింతిని. 

దివ్వలోక పతనము, మర్హ్యలోక, జననము తిర్యగ్టాతి 

నంభనము, మాతంగ హసోపగమము, పంజర బంధము 

మొదలగున వన్నియు నా యిర్యదియచాపల్యమునకు ఫల 

ములే గడాయని పెక్కు_విధముల విచారించితిని, 

ఒకనాడు నిదురమేలూ.ని మాడా నీ బంగారు 

పంజరమున నుంటిని, అందుల క చ్చెరు వందుచుండ 

మాత్తంగక న్య నన్ను (పభువులవారి పాదనన్న్విధికి. గొని 

వచ్చినది, ' 
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అని వె వై శంపాయనము వచింప శూ దక రాజేందుండు 

(పతీహారింబిలిచి మాతంగకన్యను గొనిరమ్నని యాజ్ఞ 

వీంచెను, అప్పుడా మాతంగక న్య మహో రాజు నన్ని ధికి 

నచ్చి యిట్లు పలికెను, 

“భువనభూపషణా ! రోహిణీరమణా ! _శకాదంబర 

లోచనానందచం. దా ! విడు మో యిరువుర జన్న 

నృత్తాంతము వచింపవింటివిగడా ! జూాబాలియ్మాశమము 
విడునవవలదని తం|డిగారు (పబోధించినను వ్ండు 

కామాంధుడై మహా శ్వేత యొద్దకు. _(బయాణ 

మగుటయు మోాళెటింగితిరి, నేను వీని తల్లి నగు లక్షి గని 

పడు తన తూ మోాణివెడలుట శ్వేతకేతు మహాముని 

దివ్య్వదృస్టిం "జెలిసిఫొని నన్ను బిలిచి నీ కుమూారుండింకను 

నధఃపతితుండగునని తోచుచున్నది. పీవుపోయి. కర్శపరి 

పక (మగువణకు వానినొక్క..చోటం గట్టి వ పెట్ట యుంచుమని 

నన్నం పెను, నేనువచ్చి యిట్లు నటిం చితిని, 

“శూ దకరాజేందా! వినుము సీను చందాపీడుడవు ! 

పీ నీ మిత్రుడగు వై శంపాయనుండు. మోకు శాపావ 

సా” మనది, ఈ  శరీరంబులు త్యజించి యిష్ట్రజన 

నవా”“మ నాఖ్యమనుభ వింపుడు, 
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“అని పలికి యూ మాతంగకన్య యందలి వారెల్ల 

యాశ్చర్యమున ననలోకించుచుండ నాకాశమున శేెగిరి 

యదకశ్య మైనది, 



పోడన వితాసము 

వనంత కాలము వచ్చినది, రసొలములు పల్లవించినవి, 

కలకంఠగానములు కర్ణ పర్వము_లై నవి, (భమర రుంకా 

రములు ప్రవ_ర్థి లినవి, _పకృతియంతయు రాగమయమై, 

యనురాగమయమై, రసమయమునది, 

అప్పుడు కాదంబరి సరోవరమున స్నానమొనర్చి 

సుందర సుగంధ కుసుమ మాల్యాదులతో చందాపీడుసి 

శరీరము నర్చించినది, ెప్పవేయక _జేమార్ష)ములగు 
ఏక్షణములతో (పాణేశ్వరు చేహామును దర్శించి గాథా 
లింగనము గావించుకోోనినది, 

పవిత్రమగు నామె యాగశ్లేవముచే చందాపీడుని 
చరీరములో6 (బవాణశ క్కి (బవహించినది, హృదయము 

స్పందించినది, శ్యానము (_పవ_ర్హల్లినది, నయనములున్మీ 
లితములై నవి. చంద్రాపీడుండు న్నిదమేల్క-న్నట్లు లేచి 
కన్నులు మూసికొని భీతిచే వడంకుచున్న -కొదంబరితో 

నిట్లనెను, “చేవీ ! భయపడకుము, అమృతకిరణ నంభన 
మగు నప్పరల కులంబున జన్మించిన నీ కంఠ గహణ 

ముచే నేను సజీవుడ నై తిని, ళూ దక శరీరమును త్వజించి 
తిని, మరియు సీ నెచ్చలియగు మహా శ్వేతకు మనొపహారు 

16 
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డైన ఫుండరీకుడు గూడ నాతోయాటు ఫాసవిముక్రు 

డయెనని పల్కు_చుండగనే శుకశరీరమును విడిచిన 

ఫుండరీకుడు పూర్యముమాడ్కి_ |కొంఠంబున నేకావళి 

ధరించి కపింజలుని కైదండగొని య చ్చోటికివి చ్చేసెను 

దూరమునం బే వాని రాక గాంచి కాదంబరి మహో 

-బ్ధ తయొద్దకు బరువెత్తి తదాగమనవృ త్తాంతము నెటిం 

గిం చెను. స్రుండరీకచం(దాపీడులిరువురు పరస్పరము గాథా 

లింగనము గావించుకొనిరి. ఆశుభవ ర మానము గంధర 

రాజులకు దెలుప కేయూరకుడు హేమకూటమునకు బరు 

ఏడెను. మదలేఖయు Shs యా(పాం 
తమున జపము జేసికొనుచున్న ,తారావీడుని చరణముల 

పై ంబడి యువరాజు నె శంపాయనునితోగూడజీవించినా 

డని యెటింగిం చెను, 

ఆ మాట విని తారాపీడు(డు పరమానందభరితుడై 

నునోరమా శుకనాసులతో మ వచ్చి కుమారుని 

గెగిలించుకొ నెను, చం చాపీడు(డు ఈుకనాసునకు 

నమస్క_రించి పిండే వె శంపాయనుండు చూడుడని 

ఫుండరీకుని జూవీం చెను,అప్పుడు కపింజలుడు శుకనాసుని 

గాంచి “ఆర్యా! శ్వేతశేతుడు మీ కిట్లు చెప్పుమని 
నన్న ంవినాడు:- ఈపుండరీకుని నేను బెం చితిని. కాని నీకు 

వీడు తనయుడై జన్మించెను, ఏని యనురాగమంతయు 
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మాయం బే కలదు, కావున పీనిని; వె శంపాయను డనియే 

భావింపుడు. పరుడని “యు చీక్షోంపకుడు. ౫ సుకనాసుం 

డామాటలువిని వినయావన(ముడై భృ పుండరీకుని జేర 

దీసి గారవించెను. తల్లులిరువుకు తమతమ కుమారులను 

శాగిలించుకొని సంతోష నరసి లోమునకలిడిరి . 

ముబునా డుదయమున మదిరాచితరథులును, గౌరీ 

హంసులును సమ_స్తగంధర్య సమూహములతో నచ్చో 

రికి వచ్చి కుమా _ర్రెలను అల్లుండనుగాంచీ యానం 

చిం చెను, 

చిత్రరథు డునమ_స్తగంధర్భ'రాజ్యముతో కాదంబరిని 
చంద్రాపీడునశిచ్చి కలాాణముగావిం చెను, వాంసుండును 

అకు మహాశేతను పుండరీకున కీచ్చి వివాహము 

చేసెను. చంచావీడవుండరీకులు కాదంబరీ మహో క్వేత 
బతో గూడి మహానంద సాగరమున నోలలాడిరి, 

ఒకనాడు కాదంబరి చండాపీడునితో నిట్లనెను, 
“అర్యపవు (తా ! మన మందణమును మరణించి 'మశీల 

బతికితిమి. అందణము గలిసికొంటిమి గాని పత్రలేఖ 
మాత్రము సరస్స్పునుండి తిరిగిరాలేదు.” 

అనిన విని చం్గడావీడుండు “జేవీ! నాభార్యయ్ల 
రోహిణియీ యా షతలేఖ, నేను శొపవశమున [లో 










